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***  
  

  ن مجدداً اجتياح لبنابإعادةد باراك يهد .1
هدد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بمعاودة اجتياح لبنان، وذلك خالل جولة            : )يو بي أي، أ ف ب     (

عند الحدود مع لبنان برفقة رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجديد بيني غانتس، الذي تولى في الماضي                
  .قيادة الجبهة الشمالية للجيش اإلسرائيلي

في حزب اهللا يـذكرون جيـدا       "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله لجنود إسرائيليين إن القادة            
 لكنها ليست إلى األبد وأنتم قد تستدعون مرة أخرى          2006الضربات التي تلقوها على رؤوسهم في العام        

  ". أي امتحانيجب أن نكون مستعدين لمواجهة"وأضاف أنه . إلى األراضي اللبنانية" للدخول
قديم جدا، ومواقع المراقبة في الجانـب       ) ضابط(لقد جئت برفقة رئيس األركان الجديد وهو        "وقال باراك   

  ".تعرفه جيدا) اللبناني(اآلخر 
فـي  ) أي االنتقال إلى حالة الهجوم   (السر هو بسرعة تغيير الديسك      "وتابع باراك موجها كالمه للجنود إن       
  ". ة كل ما تعلمتموه في التدريبات خالل أجزاء الثانيةحال حدوث شيء ما ويجب ترجم

وفضل غانتس، الذي بدأ بمزاولة مهامه أول من أمس، أال يتحدث إلى وسائل اإلعالم واكتفى بـالقول إن              
  ".اختيار الجولة عند الحدود الشمالية هي محض صدفة وسوف نزور كافة المناطق في األيام القريبة"

ي أعقاب إعالن وزارة الخارجية اإلسرائيلية في وقت سابق من اليوم أنها تلقـت              وتأتي تهديدات باراك ف   
  .في األيام األخيرة تحذيرات حول احتمال شن هجمات ضد عدد من السفارات اإلسرائيلية في العالم

وأشارت وسائل إعالم إسرائيلية إلى تزامن ذلك مع الذكرى السنوية الغتيال القيادي في حزب اهللا عماد                
  .نية والتخوف من تنفيذ الحزب هجمات انتقاما الغتيال مغنيةمغ

  16/2/2011، المستقبل، بيروت
  

    عن الفسادفتح تطالب عباس بإنهاء احتكار فياض لحقيبة المالية والكشف: الغد األردنية .2
، أن حركة فتح طلبت من الرئيس "الغد"أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ:  يوسف الشايب–رام اهللا 
سالم فياض، . ني محمود عباس، عبر مجلسها الثوري، عدم احتفاظ رئيس الوزراء الفلسطيني دالفلسطي

المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بحقيبة وزارة المالية، وأنه في حال أصر على االحتفاظ بها 
اوية كان مردها فعليه المفاضلة ما بينها وبين منصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن االحتجاجات الفتح

أن سياسة فياض االقتصادية في السنوات األربع الماضية ساهمت في زيادة نسبتي الفقر والبطالة، 
وضاعفت األعباء االقتصادية على الطبقتين الوسطى والفقيرة لصالح طبقة رجال األعمال والمستثمرين 

  ).األغنياء(
نية المستقيلة متورطون بقضايا فساد، وذكر وأشار المصدر إلى أن عدداً من وزراء الحكومة الفلسطي

كنا ننتظر استقالة الحكومة لرفع الحصانة عنهم، : وقال.. ثالثة من بينهم أعضاء في حركة فتح " الغد"لـ
خاصة أن ملفاتهم بحوزة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية منذ وقت، ولم يحرك رئيس الوزراء فياض 

  .ساكناً
ما يهمنا تعيين وزير مالية .. ر على أن يكون وزير المالية من حركة فتح ليس لدينا أي إصرا: وأضاف

مسؤول ومشهود له بالنزاهة، وقادر على إدارة األمور باقتدار، ومن دون محاباة ألحد، ويسهم في تعزيز 
  .المساءلة والشفافية، واألهم محاربة الفساد

ين لتشكيل الحكومة الجديدة بين الرئيس وفي وقت أكد فيه المصدر أن المشاورات قد تتواصل ألسبوع
الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه والفصائل المختلفة، وأشارت إلى ان حركة فتح تقدمت ببعض 

  .الترشيحات بشكل أولي، وهي ما تزال خاضعة للنقاش
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مع وتوقع المصدر ذاته أن يكون من بين المرشحين لحقيبة المالية، حال تم تسوية األمر بخصوصها 
محمد مصطفى، المدير والرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار . سالم فياض، د. رئيس الوزراء د
، وعضو )بكدار(محمد اشتية، رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار . الفلسطيني، ود

 واصفاً أداءه سعيد أبو علي وزير الداخلية بمنصبه،. اللجنة المركزية لحركة فتح، فيما رجح احتفاظ د
في الفترة الماضية بالمتميز والمشرف، مع أن األمر ما يزال قيد النقاش، في حين أن المرشح األبرز 

  .لحقيبة الخارجية هو سلمان الهرفي، السفير الفلسطيني في تونس
أن ال تحفظات على مشاركة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، أو " الغد"وكشف المصدر ذاته لـ

ضاء في المجلس الثوري وكوادر فتحاوية في التشكيلة الحكومية القادمة، وفق شروط وضوابط أهمها أع
  .قدرتها وخبرتها في مجاالت الوزارات التي من الممكن أن يتولوا حقائبها

كما كشف عن أن الحكومة المقبلة ستكون ممثلة لمعظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولفصائل من 
 القيادة العامة، وغيرها، إضافة إلى شخصيات مستقلة، وأخرى مهنية –ظمة، كالجبهة الشعبية خارج المن

  ".التكنوقراط"تندرج فيما يمكن وصفهم بـ
  16/2/2011الغد، عمان، 

  
  العالم ال يستطيع أخالقياً تأييد دولة جنوب السودان وتجاهل الدولة الفلسطينية: فياض .3

 الوزراء الفلسطيني المكلف سالم فياض إنه يعمل لتشكيل حكومة قال رئيس:  محمد يونس-رام اهللا 
المقبل والتحضير ألجراء ) سبتمبر(قادرة على استكمال بناء مؤسسات الدولة المستقلة قبل أيلول «

  .»االنتخابات العامة والبلدية
نطقة في مصر ، تفاؤله بنتائج التطورات األخيرة التي شهدتها الم»الحياة«وأبدى فياض، في حديث الى 

العالم «وقال إن . وتونس وجنوب السودان وانعكاساتها على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
سيكون أمام مأزق أخالقي وليس قانوني، في حال اعترافة بدولة في جنوب السودان من دون أن يعترف 

ع تأييد حق شعب من الشعوب العالم ال يستطي«إن : وأضاف. »بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة
  .»وتجاهل حق شعب آخر

. وتوقع أن تشكل التغيرات في مصر وتونس وغيرها عامل ضغط إضافياً من أجل الدولة الفلسطينية
العالم كله سيكون أمام حرج كبير في صيف العام عندما يتجه الى االعتراف بجمهورية جنوب «: وقال

  .»السودان وال يعترف بدولة فلسطين
كم مؤسسة حكم ودولة موجودة في جنوب السودان بينما في فلسطين وتحت االحتالل لدينا «: اءلوتس

وقال إن السلطة ماضية في  .»مؤسسات حكم وإدارة ترقى في أدائها الى المستوى اإلقليمي وحتى الدولي
واعتبر  .»ديلةليس لدينا أي تردد أو خطط ب«استكمال بناء مؤسسات الدولة قبل نهاية العام مؤكدا أنه 

فياض إجراء االنتخابات العامة وسيلة مهمة لتوحيد الوطن بعد إخفاق جهود المصالحة، داعياً حركة 
 .الى التفكير بجدية في المشاركة في االنتخابات من أجل إنهاء االنقسام وتكريس الديموقراطية» حماس«

لطريق أمام رقابة دولية ومحلية واسعة وتعهد بتوفير كل الضمانات المطلوبة لنزاهة االنتخابات وفتح ا
   .ودقيقة

موقف متسرع وليس من تفكير «إجراء االنتخابات نابع من » حماس«وأعرب عن أمله بأن يكون رفض 
  .، مشيراً الى أنه في حال عدم إنهاء االنقسام فان االنتخابات ستكون عامل توحيد مهم»عميق
أداة «، مشيراً الى أن ذلك يشكل »ت دورية بمواعيد محددةيجب أن يتم االلتزام بإجراء انتخابا«: وقال

هذا مهم، إن شعور المواطن أن له الحق في «: وأضاف. »أساسية من أدوات ممارسة الديموقراطية
وأعرب فياض عن أملة برفع الحصار عن غزة  . »اختيار قادته أمر أساسي في تكريس الديموقراطية
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ن أن يؤدي التغيير في مصر الى رفع الحصار عن القطاع، وتالياً مشيراً الى أن السلطة ليست قلقة م
  .»حماس«تعزيز مكانة 

لم أفكر يوماً أن غزة يجب أن تُعزل لكي تعود الى الشرعية وتعود البلد موحدة، عزل غزة على «: وقال
  »العكس يؤدي الى تفاقم الوضع وتعميق االنقسام وال يعجل في إنهائه

إن من «:  المصرية واحتمال قيام انتفاضة فلسطينية مماثلة تطالب باالستقالل قالوعن تأثيرات االنتفاضة
لكنه دعا الى تعزيز وتعميم المقاومة الشعبية . »حق الشعب الفلسطيني المطالبة باالستقالل في أي وقت
أي تجمع دائماً يقلقني إمكان تحول «: وأضاف. السلمية التي قال بأن لها قوة تفوق قوة الغطرسة والقمع

أو مظاهرة الى عنف، وقد أثبتت تجربتنا أن القوة المعنوية التي يحظى بها المشروع الوطني ردت 
االعتبار الى النضال الفلسطيني الذي تعرض للوصم باإلرهاب، وجلبت لنا دعماً دولياً متزايداً وأدت الى 

  .»محاصرة الطرف المحتل
الفلسطينيين المتمثل في االعترافات الدولية المتتالية بالدولة ولفت فياض الى التعاطف الدولي المتزايد مع 
  .الفلسطينية التي يقابلها تنامي المقاطعة إلسرائيل

السلطة الفلسطينية ستواصل إعادة بناء كل بيت يهدمه االحتالل، وإنها ستعمل على مد «وقال إن 
  .»وكهرباء وطرق وخدماتالمواطن خصوصاً في المناطق المهمشة بكل مقومات الصمود من مياه 

وقال إن التجربة بينت أن وقوف الحكومة الى جانب المواطن تؤدي الى تعزيز بقائه على األرض 
سياسة تهجير منظم للشعب «ووصف سياسة هدم البيوت التي تمارسها إسرائيل بأنها  .ومقاومته االحتالل

تجمع ريفي في شمال الضفة  (تخيل أن تأتي جرافات ضخمة الى خربة طانا«: وقال. »الفلسطيني
ليس من تفسير لذلك «: وأجاب على ذلك بالقول. »لتهدم بيوت من الصفيح، وأن تدمر مدرسة) الغربية

ما يجري اليوم على األرض الفلسطينية هو صراع بين إرادة الحياة وإرادة «وقال إن  .»سوى التهجير
أوضح أن قيام الفلسطينيين بإعادة بناء البيوت و .»االجتثات والتهجير والترحيل التي تمارسها إسرائيل

في كل مرة يعيد الناس بناء البيوت «: وأضاف. المدمرة سيوصل إسرائيل الى اليأس من هذه الممارسة
التي تهدمها إسرائيل سيجعلها تفهم أن الناس لن يرحلوا، وأنهم باقون على أرضهم، وعندها سنوصل 

  .»صياع لهذه اإلرادةاالحتالل الى نقطة االستحالة واالن
أن «و . وقال إن جوالته شبه اليومية على األرياف في فلسطين تشكل جزءاً من وظيفته كرئيس للوزراء
  .»هذه الجوالت ساعدته في تخصيص الموازنات للمناطق والقطاعات بناء على الحاجة للخدمات

ي والتونسي وفي مناطق أجد في ما عبر عنه الشعب المصر«: وعن رؤيته لالنتفاضة المصرية قال
هذه رغبة يجب أن تحترم، هذه رياح . أخرى انعكاساً لرغبة حقيقية في التغيير باتجاه إصالح سياسي

تغيير تحمل في ثناياها ما يعبر عن رغبة المواطن في أن ينعم بالعيش في كنف أنظمة قابلة وقادرة على 
ومطلوب من «: وأضاف .»نظر لها بعين القلقاالستجابة لالحتياجات، وتحكم وفق قواعد المصالح، ال أ

  .»الحكومات القائمة التفاعل بإيجابية عبر التسريع في وتيرة اإلصالح والتغيير
ومع تناوله حقوق اإلنسان في السلطة الفلسطينية قال فياض إن تعليماته تقضي بعدم ممارسة حتى 

احترام السياسة األمنية للسلطة » ماسح«إن المطلوب من حركة »و. بحق الموقوفين» اإلساءة اللفظية«
  .في االنتخابات بأي شكل تراه مناسباً» حماس«ورحب بمشاركة . »وعندها لن يتعرض لها أحد

وقال إن حرية التجمع والتظاهر مكفولة معترفاً بأن قيام أجهزة األمن بمنع بعض التجمعات أثناء 
 أن سماح الحكومة للتظاهرات التضامنية مع وأشار الى .االنتفاضة المصرية كانت مخالفة للتعليمات

وتعهد بالسماح لكل تجمع وتظاهرة في حال . مصر تثبت أنه لم يكن لديها قرار بمنع هذه التظاهرات
وقال إن تواجد الشرطة المدنية قريباً من هذه التظاهرات يهدف الى تنظيم . طلب منظموها ترخيصاً لها

  .عملية السير ومنع حدوث احتكاكات
  16/2/2011حياة، لندن، ال
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   تخشى من انهيارها الفلسطينيةالسلطة: تحليل .4
اتفق محللون سياسيون أن استقالة حكومة سالم فياض في الضفة الغربية  : عبد اهللا التركماني-غزة

. المحتلة والتي جاءت متزامنة مع استقالة كبير المفاوضين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية د
يقات، أنها خطوات تهدف إلى امتصاص أي غضب شعبي ضد السلطة بعد سقوط النظام صائب عر

  . المصري والذي كان يوفر الغطاء للسلطة في سياستها مع سلطات االحتالل
، أن هذه الخطوات تهدف أيضاً إلى تحسين العالقات "فلسطين"وأوضح المحللون في أحاديث منفصلة لـ

في حال لم تستطع اإليفاء بالتزاماتها للشعب الفلسطيني ) السلطة(ا مع حركة حماس، خشية من انهياره
  . سبتمبر المقبل/في تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية في أيلول

  إجراء تضليلي 
عبد الستار قاسم إقدام حكومة فياض على تقديم .واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د

السلطة تريد عمل زوبعة تغيير وهمية بعد إعالنها عن االنتخابات : "، وقال"راء تضليليإج"استقالتها بأنها 
التشريعية والرئاسية والمحلية وتقديم حكومة الضفة استقالتها، وكل هذا يصب في العمل الوهمي الذي 

  ". يهدف إلى مقاومة أي غضب شعبي ضد السلطة
ت، بتغييرها لألشخاص دون تغييرها للنهج والنظام وبين أن حكومة فياض تريد كسب المزيد من الوق

  . الذي تسير عليه منذ عقود من الزمن
إن العديد من شخصيات السلطة يجب أن يقدموا إلى محاكمة بسبب ما مارسوه من جرائم ضد : "وأضاف

  ". الشعب الفلسطيني وفيما يتعلق بالتنازل عن الثوابت الفلسطينية
من الجماهير، ناتج عن انتقال عدوى " غضب محتمل" تخشى من وأوضح قاسم أن السلطة أصبحت

وهي تعلم أن مذهبها التفاوضي "الثورات العربية في مصر وتونس واألردن واليمن والجزائر والبحرين، 
  ". الذي تراهن عليه قد أصيب بخلل كبير

ن مرتبطان بفقدان وربط المحلل السياسي استقالة حكومة فياض باستقالة عريقات مؤخراً، بأن األمري
السلطة الفلسطينية آلمالها التي كانت تعلقها على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والذي كان 

  . يوفر الغطاء للسلطة لمفاوضة االحتالل
السلطة فقدت عرابها الذي كان يدفعها للتفاوض ويوفر لها غطاء التنازل، حتى أصبح موقفها : "وتابع

لن تقدم أو تؤخر "، مشيراً إلى أن هذه التغييرات الجارية بالضفة " النظام المصريحرجاً جداً بعد سقوط
  ". شيئاً وما سيحدث هو أنه سيذهب فياض وسيأتي فياض آخر، ألن النهج واحد والطريق واحدة
بل ستكون "وبين قاسم أن الجماهير الفلسطينية لن تنتظر دفعاً من الفصائل الفلسطينية إلسقاط السلطة، 

ردة فعلها الناتجة عن تزايد جرائم السلطة وتفريطها المستمر نابعة من ذات الجمهور كما حدث في 
  ". مصر وتونس

  تمتين حركة فتح 
من ناحيته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل أن السلطة تحاول منذ أشهر مضت القيام 

ت مهمة فيها مثل وزارتي الداخلية بتغيرات في حكومة الضفة لتمتين أواصر حركة فتح في وزارا
  . والخارجية

إن السلطة ال تستطيع أن تفهم كيفية استخالص العبر من تجربتي مصر وتونس وهذا سببه فشل : "وقال
  ". خياراتها السياسية

الذي تعيشه السلطة، " اإلرباك الشديد"وأكد أن تزامن استقالة الحكومة مع استقالة عريقات يوضح حالة 
ن استقالة األخير كانت ذات أبعاد سياسية، وهو يعبر عن حالة اإلحباط واليأس النابعة من موضحاً أ

  . السلطة الفلسطينية تجاه السياسة األمريكية واإلسرائيلية
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وبين أن السلطة تخشى من انهيارها بعد سقوط نظام مبارك الذي كان بمثابة الظهير األقوى لخيار 
، مشيراً في "غياب هذا الخيار يكشف ظهر السلطة الفلسطينية: "فاً إنالتسوية في الشرق األوسط، مضي

الوقت ذاته إلى أن السيناريو القادم لها سيظهر استمرار حالة اإلرباك مع استمرار نهجها السابق دون 
  . تغيير جوهري
  خطوة متأخرة 

هذه الخطوة المهمة تأخرت كثيراً للقيام ب"بدوره، قال المحلل السياسي أحمد عوض إن حكومة فياض 
  . ، بعد سقوط النظام المصري"لتصويب أوضاعها، وإنهاء الحساسيات الموجودة في السلطة الفلسطينية

وأوضح أن السلطة راقبت عن كثب أحداث مصر وتونس ورجحت انتقالها إلى الضفة الغربية بسبب 
ر الذي أجبرها على تغيير واقع االنقسام الدائر بين غزة والضفة، وتعرقل الخيار التفاوضي، األم

  ". حماس"حكومتها، والمحاولة إليجاد مخرج لتحسين عالقاتها مع حركة 
إن قيام السلطة بهذه الخطوات يدل على خشيتها الشديدة من انهيارها، فضالً عن مخاوف : "وأضاف

  ". إيجاد وطن فلسطيني بديل كما تقول بعض الدول ذات الثقل في المجتمع الدولي
ى أن هناك جدالً كبيراً يثار حالياً بسبب تزامن استقالة الحكومة مع استقالة عريقات، بالتشكيك وأشار إل

في مصير السلطة واالستمرار بنهجها التفاوضي، مؤكداً أن سلسلة التغيرات الحالية في الضفة تهدف 
نية في سبتمبر القادم، بالدرجة األولى إلى محاولة السلطة لتنفيذ استحقاقاتها الشعبية بقيام دولة فلسطي

  .مع حركة حماس إلنهاء االنقسام" تحسين العالقة"و
  15/1/2011فلسطين اون الين،

  
  السلطة تنفي موافقتها على دفع تعويضات لعائالت إسرائيليين قتلوا في عمليات لحماس .5

ين إسرائيليين نفت السلطة الفلسطينية قطعيا أن تكون قد وافقت على دفع تعويضات لعائلتي زوج: رام اهللا
وقال غسان .  عاما قرب مستوطنة بيت شيمش، غرب القدس المحتلة15قتال في عملية فلسطينية قبل 

هذا غير صحيح أبدا، انتهت القضية » «الشرق األوسط«الخطيب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ 
ن العملية، وبالتالي لم ندفع لم يتم أي إقرار فلسطيني بأي مسؤولية ع«وأضاف » بشكل جيد بالنسبة لنا

ومن المفترض أن يكون قد صدر بيان رسمي يوضح تفاصيل التسوية التي تمت في . »دوالرا واحدا
  .محكمة أميركية، حسبما قال الخطيب

 16/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  االنتخابات العامة هي السبيل للخروج من المأزق في ظل استمرار االنقسام: ابو يوسف .6
 أكد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - نائل موسى -م اهللارا
واصل ابو يوسف ان العودة للشعب في انتحابات عامة رئاسية وتشريعية تشكل المخرج الممكن من . د

نهائه واستعادة الوحدة المأزق الذي تعيشه الساحة الفلسطينية في ظل استمرار االنقسام واخفاق الجهود ال
  .الوطنية والخيار الديمقراطي، داعيا قيادة حركة حماس الى عدم التسرع في الرفض

واعتبر انتصار ارادة الشعب في مصر وتونس بمثابة رياح تغيير ديمقراطي تهب على الوطن العربي، 
، ورفض الهيمنة الفتا الى ان هذه الرياح تظهر اصرار الشعب العربي على التغيير الديمقراطي

  .االميركية، وسياسة افقار الشعوب
وقال امين عام جبهة التحرير في تصريح صحفي أن ما تقوم به حكومة االحتالل من استيطان وتهويد 
  للقدس وحصار على الشعب الفلسطيني يتطلب انهاء االنقسام، الفتا الى ان اجتماع الفصائل وبعده اجتماع 

  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     2058:         العدد       16/2/2011 األربعاء :التاريخ

ام التداعيات الحاصلة في المنطقة واتخذ توجها من اجل انجاز االنتخابات اللجنة التنفيذية توقف ام
  .الرئاسية والتشريعية وتكريس النهج الديمقراطي

  16/2/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "التحرير"غيير اسم مستشفى مبارك في غزة إلى ت :وزارة الصحة .7
لفلسطينية المقالة أنه تم تغيير اسم مستشفى أعلن مسؤول في وزارة الصحة في الحكومة ا: )ب.ف .ا (

وهذا المستشفى . مبارك إلى مستشفى التحرير نسبة للميدان الذي احتضن أبرز تظاهرات الثورة المصرية
الذي يحمل اسم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك منذ عهد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 

) المقالة(وقال يوسف المدلل مدير ديوان وزير الصحة  .غزةالراحل من أشهر مستشفيات جنوب قطاع 
تم تغيير اسم مستشفى مبارك لألطفال في خان يونس إلى مستشفى التحرير تحية وتكريماً للثورة “إنه 

   ".التحريرالمصرية في ميدان 
  16/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
  ممثل فلسطين في اليونان سفيراً .8

فلسطينية في اليونان سمير أبو غزالة، أمس، أوراق اعتماده بوصـفه           قدم مندوب السلطة ال   : )ب.ف  .أ  (
سفيراً إلى الرئيس كارولوس بابولياس، مجسداً بذلك رفع مستوى البعثة الدبلوماسية الفلـسطينية الـذي                

  .منحته أثينا، األمر الذي أجرته حتى اآلن خمسة بلدان أوروبية 
 جداً بأن أكون أول سفير فلسطيني يقدم أوراق اعتماده إلى           أنا فخور “وقال أبو غزالة في ختام االحتفال،       

  . ، وشكر الحكومة اليونانية على قرار رفع منصبه الدبلوماسي ”رئيس الجمهورية اليونانية
 16/2/2011الخليج، الشارقة، 

  
   شاملة للوضع الفلسطيني الداخليبمراجعةحماس تطالب  .9

متحدث باسمها سامي أبو زهري أن إعالن السلطة اعتبرت حركة حماس بلسان ال:  حامد جاد-غزة 
الفلسطينية عن االنتخابات وإعادة تشكيل حكومة سالم فياض يمثل محاولة للهروب لألمام في ظل 

  .المتغيرات المتتالية في المنطقة
إن الهدف الحقيقي من هذه اإلجراءات هو التهرب من " وقال ابو زهري في مؤتمر صحافي عقده أمس

تحقاق حقيقي، ومحاولة للظهور أمام الرأي العام المحلي والدولي أن التطورات في اإلقليم دفع أي اس
وسلطته وأنه ما يزال يقدم المبادرات " الرئيس محمود عباس"ووثائق الجزيرة لم تنعكس سلباً على 

اول وأكد أبو زهري أن حركة حماس تؤكد تمسكها باالنتخابات كوسيلة للتد. ويمتلك زمام المبادرة
إال أن الحركة تعتبر الدعوة الصادرة عن اللجنة التنفيذية بهذا الشأن غير شرعية " السلمي مستدركا بقوله 

ألنها صدرت عن مؤسسة فاقدة للشرعية، وتأتي بعيداً عن التوافق الوطني وفي ظل غياب الحريات 
  ".واستمرار سياسة القمع والتعاون مع االحتالل في الضفة المحتلة

بو زهري موقف حركته الذي يعتبر كافة الحكومات التي شكلتها حركة فتح في الضفة الغربية وجدد ا
استمرار االنقالب على "باطلة قانوناً وغير شرعية وتشكل بحسبه "برئاسة فياض بما فيها التكليف الجديد 

  ".الشرعية واغتصاب تمثيل الشعب الفلسطيني
في المنطقة تفرض على كل األطراف الفلسطينية مراجعة واعتبر ابو زهري إن التغيرات المتالحقة 

شاملة للوضع الفلسطيني الداخلي والسياسي من كل جوانبه الميدانية والسياسية بهدف إعادة ترتيب البيت 
  .الفلسطيني وفق أسس صحيحة
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واكد ان استقالة صائب عريقات من دائرة المفاوضات دليل على صدقية وثائق الجزيرة وعلى تورطه 
في التنازالت الخطيرة التي أشارت إليها الوثائق مشددا على أن استقالة عريقات ال تحل المشكلة بل يجب 

  .تنحي كل الفريق المتورط وتقديمهم للمحاكمة الوطنية
واكد ابو زهري أن تصريحات بعض قيادات حركة فتح حول موافقتها على كل تحفظات حماس على 

قية وتتناقض مع تصريحات عزام األحمد وغيره من حركة فتح ممن الورقة المصرية تفتقر إلى الصد
  .اعتبروا أن الورقة المصرية لم تعد قائمة

  16/2/2011الغد، عمان، 
  

    فتح تدعو لتجاوز الخالفات الداخلية إلجراء انتخابات عامة .10
ية إلى تجاوز  دعت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس األطراف الفلسطين:سمير حمتو ، د ب أ -رام اهللا 

وشددت اللجنة في بيان . الخالفات الداخلية والمساهمة في إنجاح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة
صدر عقب اجتماعها والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا ، على وجوب إجراء االنتخابات 

ودعت اللجنة المركزية كل ". لفلسطينيتحقيقا إلرادة الشعب ا"الرئاسية والتشريعية خالل األشهر القادمة 
أن تضع جانبا جميع تحفظاتها وخالفاتها من أجل العمل معا على إجراء االنتخابات في "األطراف إلى 

كما بحثت اللجنة المركزية إجراء االنتخابات البلدية المحلية التي ".  موعد ال يتجاوز شهر أيلول القادم
 في تموز ـ يوليو المقبل ، والترتيبات الالزمة إلجرائها في أسرع حدد مجلس الوزراء الفلسطيني عقدها

  .  وقت ممكن
من جهة أخرى أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح احترامها خيار وقرار الشعب المصري الشقيق 

أن تبقى دائما دولة محورية وعظيمة في المنطقة والعالم ، وأن "بالتغيير ، معربة عن أملها لمصر 
مصر هي سند وشريك أصيل للشعب "وأكدت اللجنة أن ". نها واستقرارها والنهوض من جديدتستعيد أم

الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية واالستقالل وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ، وهي مساند دائم 
اء االنقسام تبذل كل جهد ممكن إلنه"وشددت على ضرورة إنهاء حالة االنقسام ، وأنها ". لقضيتنا العادلة

  ".  وضرورة عودة الوحدة بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية ودعم صمود سكان غزة
  16/2/2011الدستور، عمان، 

  
  "استهتار بالدم الفلسطيني" ويعّدها أبو زهري يستنكر تعويض السلطة قتلى االحتالل .11

ويض سلطة فتح للقتلى الصهاينة استنكر الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، تع: غزة
  الذين قتلوا على يد المقاومة، معتبراً ذلك بمثابة جريمة وطنية كبيرة،

 أن هذه الجريمة الوطنية، تؤكد مدى ،"المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد أبو زهري في تصريحٍ خاص لـ
تعويض يمثل إنكارا من هذه تبعية هذه السلطة لالحتالل واستهتارها بالدم الفلسطيني، وأوضح أن هذا ال

  .السلطة لدور المقاومة واالعتذار عن عملياتها
هذه الجريمة تؤكد أن هذه السلطة ليست مؤتمنة وأن عليها أن : "بقوله" حماس"وتابع المتحدث باسم 

  ".تتنحى وأنه يجب مالحقتها وطنياً
  15/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ل من قبل السلطة يشكل طعنة لمسيرة النضالتعويض قتلى االحتال: "الجهاد" .12

اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي، استعداد السلطة الفلسطينية لدفع تعويضات لقتلى االحتالل الذين : غزة
التي يخوضها الشعب " طعنة لمسيرة النضال والتحرر الوطني"سقطوا خالل عمليات المقاومة، بأنه 

ل خضر حبيب القيادي في الحركة تعقيباً على ما تناقلته وسائل وقا. الفلسطيني دفاعا عن نفسه وأرضه
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إنها فضيحة مخزية وإساءة كبيرة، وتجريم للمقاومة المشروعة في مواجهة :"اإلعالم حول هذا الموضوع 
  . ، معتبراً وجود السلطة يمنح االحتالل شرعية"االحتالل وجرائمه

السلطة طالما أنها ال تكف عن تقديم التنازالت وشدد حبيب في تصريح مكتوب له على ضرورة حل هذه 
  . لالحتالل وال تتوقف عن تكريس واقع االنقسام واالنفصال عبر التزاماتها السياسية واألمنية

الذي يتكرس باستمرار بين ما تقوم به السلطة " االنقسام الحقيقي"واعتبر حبيب خطوات السلطة بأنها 
ارض مع جوهر المشروع واألهداف الوطنية التي انطلقت ألجلها بتنفيذ ألجندات وبرامج وسياسات تتع

هذه السياسات أيضاً ال يقبلها الشعب، وبالتالي ال يجوز بقاء سلطة : "وقال .كل القوى والفصائل الوطنية
ودعا حبيب إلى بناء مرجعية وطنية ممثلة للمجموع الوطني وتعيد  ".ال تعبر عن طموح وأحالم الشعب

  .مة التحرير وميثاقها وبرنامجهااالعتبار لمنظ
  15/2/2011قدس برس، 

  
   للديمقراطية في المنطقة يتناقض مع موقفها من االحتاللواشنطندعوات : فتح .13

فتح في جدية تبشير إدارة الواليات المتحدة األمريكية بالحرية والديمقراطية في  شككت حركة: رام اهللا
  . اتها تجاه القضايا المركزية في المنطقةمنطقة الشرق األوسط، ألنها تتناقض مع سياس

أسامة القواسمي في تصريح صحفي صادر عن مفوضية اإلعالم " فتح"وأشار المتحدث باسم حركة 
مؤيد لدولة وحكومة "والثقافة، وأذاعته وسائل إعالم السلطة إلى أن الموقف األمريكي، الذي وصفه بأنه 

بالنسبة لهم موافقة ضمنية على سياسات التمييز العنصري ، يعني "االحتالل االستيطاني اإلسرائيلية
هذا ما نعتبره تناقضا وفجوة كبيرة بين الدعوة لنشر : "والظلم واالضطهاد بحق الشعب الفلسطيني، وقال

الحرية والديمقراطية في المنطقة، وعدم االعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا في الحرية واالستقالل 
  ".1967عام ) يونيو(ادة على حدود الرابع من حزيران بدولة مستقلة ذات سي

تعلم اإلدارة األمريكية حجم االنتهاكات والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها  دولة االحتالل، : "وأضاف
ومدى تنكر إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية، لكنها بذات الوقت تقف عاجزة عن اتخاذ موقف عملي 

  ".ل، التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي مستقوية بالموقف األمريكيوإجرائي ضد إسرائي
وشدد على أن المعيار الحقيقي لمصداقية الدعوات األمريكية للديمقراطية، هو إجراءات وقرارات عملية 
في المحافل الدولية تؤيد الحقوق الفلسطينية، أما غير ذلك فإننا نعتبر ما تروجه اإلدارة مجرد عملية 

  . ادة رسم لمواقعها بالمنطقةإع
  15/2/2011قدس برس، 

  
  "التشريعي"على المبادرة لحوار داخل عباس قيادي فتحاوي في غزة يحث  .14

طالب القيادي في حركة فتح وعضو كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة،  :غزة
برلمانية للشروع في حوار مباشر الرئيس محمود عباس، برعاية حوار وطني من خالل دعوة الكتل ال

إجراء الحوار «داخل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المتغيرات اإلقليمية الحاصلة في المنطقة تحتم 
 الفلسطيني بأنفسنا وإيجاد الصيغ المالئمة والمناسبة إلنهاء حالة االنقسام والعمل على إعادة -الفلسطيني 

  .»مام العربي والدوليالقضية الفلسطينية إلى صدارة االهت
الصيغ األحادية والسلوك الفردي لن يقودنا إال إلى مزيد «وفي بيان صحافي مكتوب، اعتبر أبو شماله أن 

من االنقسام والتشرذم في الوقت الذي تتسارع فيه األحداث من حولنا سواء على المستوى اإلقليمي 
عربية والخارجية، واإلسراع في البدء بخطوات وحث على عدم انتظار المبادرات ال. »والدولي أو المحلي

ودعا أبو شمالة إلى أن يستند الحوار إلى .  فلسطينية-إلنهاء حالة االنقسام وبإرادة وإدارة فلسطينية 
تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية موحدة يعتمدها المجلس التشريعي، وتحديد : ثالثة بنود أساسية، وهي
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ة والرئاسية والمجلس الوطني، ودعوة المجلس التشريعي الحالي إلعادة جدول زمني لالنتخابات التشريعي
مباشرة عمله بعد االتفاق على الترتيبات الالزمة لذلك، وإعادة الحياة التشريعية لحين إجراء االنتخابات 
على أن يقوم المجلس الحالي بدوره الرقابي والتشريعي حتى انتخاب مجلس جديد يتسلم مهام المجلس 

  .ي وفق القانون األساسيالحال
  16/2/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  من فضلكم حاولوا أن تحلوا القضية اإليرانية قبل الفلسطينية: أشتون  خالل لقاءهليبرمان .15

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان خالل لقائه مفوضة السياسة :  محمد ابو خضير-القدس 
يجب حل القضية اإليرانية ووقف «كاترين آشتون في القدس، امس، إنه الخارجية لالتحاد األوروبي 

  .»تطوير البرنامج النووي اإليراني قبل حل القضية الفلسطينية
من فضلكم، حاولوا أن تحلوا أوال هذه القضية «ونقلت وسائل االعالم عن ليبرمان قوله آلشتون إنه 
ليس «واضاف أنه . »حل القضية الفلسطينية أكبراإليرانية وبعدها سيكون استعدادنا لتحمل مخاطر ل

  .»مقبوال علي أن دوال تحاول تجاهل المشكلة والتهديد الحقيقيين للمنطقة والعالم بأسره وهي إيران
  16/2/2011، الراي، الكويت

  
  فقط" الخارجية" سيتم من اآلن وصاعداً من قبل السفراءتعيين : ليبرمان لنتنياهو .16

لخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان رئيس حكومته بنيامين نتنياهو على خلفية هاجم وزير ا: الناصرة
تعيين األخير شخصاً مقرباً منه سفيراً لتل أبيب لدى لندن، ولم يكتف ليبرمان بالهجوم، بل وصل حد 

  .إصدار األوامر لنتنياهو
بنيامين نتنياهو على خلفية وقالت مصادر إعالمية عبرية إن ليبرمان وجه انتقاداً إلى رئيس الوزراء 

التعيينات الدبلوماسية األخيرة، مؤكداً رفضه لتعيين عوزي أراد، من المقربين من رئيس الوزراء، سفيراً 
  . جديداً إلسرائيل في لندن

إن هناك في وزارة الخارجية ما فيه الكفاية من دبلوماسيين ذوي المؤهالت الالزمة : "وأضاف ليبرمان
إن تعيينات السفراء الجدد ستتم من اآلن وصاعداً من : "وتابع مخاطباً نتنياهو قائالً". بألداء هذا المنص

  .، على حد تعبيره"قبل وزارة الخارجية فقط
إن معظم مشاريع "، وقال "كيفية تصريف شؤون االئتالف الحكومي"من جهة أخرى؛ انتقد ليبرمان 

  .ال تعالج بالشكل المالئم، حسب قوله" هإسرائيل بيتنا برئاست"القوانين التي تقدمها كتلة 
  15/2/2011قدس برس، 

  
  دول عربية معتدلة باتجاه التطّرف " جنوح"سلفان شالوم يحذّر من  .17

دول محور االعتدال " جنوح"حذّر النائب األول لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، سلفان شالوم، من : الناصرة
تي انتهجتها الدول الغربية في التعامل مع النظام ، على ضوء السياسة ال"التطرف"العربي باتجاه 

  .المصري الراحل برئاسة حسني مبارك
إن الدول العربية قد تعتبر الغرب جهة ال يعول "ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم الثالثاء، عن شالوم قوله 

 في محور االعتدال "العبا أساسيا"، معربا عن قلقه البالغ إزاء انهيار النظام المصري الذي كان "عليها
  .العربي الموالي للغرب، على حد تعبيره
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وكانت تل أبيب قد أعربت مرارا عن رفضها لموقف الدول الغربية، ال سيما الواليات المتحدة من 
للجانب اإلسرائيلي، " ذخر استراتيجي"األزمة المصرية، فيما لفتت إلى أن نظام مبارك هو بمثابة 

    .اس بأمن واستقرار الدولة العبريةوسقوطه يؤدي إلى المس
  15/2/2011قدس برس، 

  
   خطة طوارئ في حال قيام مصر بإلغاء معاهدة السالملديها "إسرائيل": أشكينازي .18

 الجنرال غابي ، أنغزة ـ أشرف الهور عن مراسلها من ،16/2/2011، القدس العربي، لندننشرت 
د أن سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك يعد أك أشكنازي رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق

  .ضربة لمعسكر االعتدال العربي
وقال أشكنازي الذي ترك منصبه أول أمس في كلمة ألقاها ليل االثنين أمام مؤتمر رؤساء المنظمات 

  .'إن األحداث في مصر تشكل ضربة للمعسكر المعتدل'اليهودية األمريكية المنعقد في مدينة القدس 
كان عامل استقرار في الشرق 'إلى أن حسني مبارك وبغض النظر عن االنتقادات الموجهة إليه ولفت 

  .'األوسط خالل ثالثة عقود
لن تكون نفس 'ورجح أشكنازي أن تشهد الحلبة السياسية في مصر تواصال، إال أنه قال أن مصر 

  .'الدولة
 أعلن اشكينازي، أن حمد ابو خضير م-القدس ، عن مراسلها من 16/2/2011، الراي، الكويتوذكرت 

من المهم «، مؤكدا أنه »خطة طوارئ حال قيام القاهرة بإلغاء معاهدة السالم«، امس، أن إسرائيل لديها 
  .»اإلبقاء على مصر كحليف

عن اشكينازي في أول ظهور له كمدني بعد تركه لمنصبه العسكري » جيروزاليم بوست«ونقلت صحيفة 
معاهدة «نظمات اليهودية األميركية الرئيسية، ليل اول من أمس، إنه يعتقد أن أمام مؤتمر رؤساء الم

، »السالم مع مصر فاترة، لكن لها أهمية إستراتيجية لدولة إسرائيل وأمل أن تظل كذلك ولكنا مستعدون
  .في إشارة إلى احتمال أن أي حكومة جديدة في مصر قد ال تعترف باتفاقية السالم مع إسرائيل

وقال إنه يعتقد أن الشعب المصري يجب أن يعترف . »لقد خططنا لمواجهة مثل هذا الموقف «:وتابع
  .»استيالء عناصر متشددة على السلطة«كما حذر من » بإنجازات الرئيس السابق حسني مبارك«

وفي تقليد راسخ، تبادل اشكينازي ورئيس االركان الجديد للجيش بيني غانتز الهدايا خالل مراسيم 
دال المنصب، حيث قدم غانتز ألشكينازي ألبوم صور منذ يومه األول في الجيش، فيما قدم أشكينازي استب

بنك األهداف المحدث «، وشدد أشكينازي على أن »بنك األهداف في غزة«بابتسامة عريضة كتاب 
  .»يرافقه في كل مكان رمز للحرب المستمر ضد الفلسطينيين

  
  "االبتزاز الحزبي" للحد من "إسرائيل"م في يدعم تغيير طريقة الحك" كاديما" .19

وتأييده لفكرة " كاديما"أكّدت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، على دعم حزبها : الناصرة
إدخال تعديالت جذرية على طريقة الحكم والنظام االنتخابي في الدولة العبرية، األمر الذي من شأنه 

  .، وفق تقديرها"االبتزاز الحزبي"وضع حد لمظاهر 
البرلمانية، أن حزبها سيعارض أية " كاديما"وأكّدت ليفني، خالل مشاركتها اإلثنين ، في جلسة كتلة 

  .إدخال مثل هذه التعديالت" إحباط"خطوات حكومية من شأنها 
وكانت مصادر صحفية عبرية، قد أوردت مؤخراً نبأ انعقاد لجنة برلمانية خاصة للبحث في مسألة تغيير 

ريقة الحكم والنظام االنتخابي في إسرائيل، بتأييد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيري ط
  .الخارجية والجيش، أفيغدور ليبرمان وايهود باراك

  15/2/2011قدس برس، 



  

  

 
 

  

            14 ص                                     2058:         العدد       16/2/2011 األربعاء :التاريخ

     سفارات بعد تلقي تهديدات بوقوع هجمات أربع تغلق"سرائيلإ" .20
جية االسرائيلية أمس ان اسرائيل اغلقت مؤقتا اربعا   أعلن مسؤول في وزارة الخار: وكاالت–فلسطين 

ورفض المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه تحديد طبيعة . من سفاراتها اثر تهديدات بوقوع هجمات
وفي وقت سابق اعلنت الخارجية االسرائيلية انها قررت تعزيز . البعثات الدبلوماسية والدول المعنية
وقالت الوزارة في بيان ان . وقعت اخيرا" حوادث غير معتادة"ك اثر االمن في العديد من سفاراتها وذل

حوادث غير معتادة رصدت اخيرا حول ممثليات اسرائيلية عدة في الخارج وتقديرنا ان هذه المواقع "
السلطات االسرائيلية المختصة على اتصال مع "واضاف البيان ان ". مهددة واالجراءات الالزمة اتخذت

وقالت االذاعة االسرائيلية العامة . ، بدون ان يضيف اي تفاصيل" ة في الدول المعنيةالسلطات المختص
التابع لمكتب رئيس الوزراء بنيامين " مكتب مكافحة االرهاب"وكان .  ان هذه الحوادث وقعت منذ االحد

جيا نتنياهو حذر االسرائيليين اخيرا من مخاطر قد تحدق بامنهم في سبع دول هي مصر وتركيا وجور
وردا على سؤال االذاعة قال سيلفان شالوم نائب رئيس . وفنزويال ومالي وساحل العاج وموريتانيا

عبر العالم مخاطر تستهدف اسرائيل ، وفي االونة االخيرة تزايدت التهديدات "الوزراء ان هناك 
  ".  خصوصا بسبب الكثير من االنشطة السرية في العالم العربي

  16/2/2011، الدستور، عّمان
  

  "إسرائيل"ـالكنيست يقر قانون حظر حمالت المقاطعة ل .21
صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست بالقراءة االولى على مشروع قانون يمنع القيام بحمالت 

وينص القانون على أن اي . مقاطعة ضد دولة إسرائيل، سواء كانت الحملة داخل إسرائيل او خارجها
وج لها عن طريق المساهمة بها أو توفير معلومات لها تكون عرضة لممقاضاة جهة تقوم بالحملة أو تر

ويحق للمحكمة ان تفرض عليها دفع تعويضات باهظة لمن تضرر من الحملة، حتى لو لم يثبت ان 
  .الضرر قد حصل فعالً

نشاط زحالقة في الجلسة أن القانون يتناقض والحق في حرية التعبير والحق في الل وقال النائب جما
واضاف بان المقاطعة هي سالح مشروع في النضال ضد االحتالل والقمع والحصار . والتنظيم السياسي

واردف زحالقة بان المقاطعة اثبتت نجاعتها في اماكن اخرى في . وضد السياسات الكولنيالية والعنصرية
  .العالم وساهمت بانهاء نظام االبرتهايد في جنوب افريقيا

 مجرد طرح قانون منع المقاطعة هو دليل على ضرورة المقاطعة، وهو يثبت ما تستند إن: "وقال زحالقة
وهذا القانون يعطي . اليه المقاطعة من ان النظام في اسرائيل ليس ديمقراطياً كما تدعي أبواقها الدعائية
  ."قاطعةالمقاطعة دفعة الى االمام اذ انه يزودها بمادة داعائية جديدة وقوية القناع العالم بالم

  15/2/2011، 48موقع عرب 
  

   على موسكو التفكير في جدوى الحوار مع حماس وحزب اهللاينبغي: الخارجية اإلسرائيلية .22
في وزارة الخارجية اإلسرائيلية يعقوب ليفني إلى التفكير مليا قبل " 1-دعا مدير قسم أوراسيا: موسكو

  .في لبنان"  اهللاخوض حوار مع منظمات من مثل حركة حماس الفلسطينية وحزب
ثمة بين روسيا وإسرائيل مواضيع مازال الطرفان ينظران إليها بشكل مختلف، والمقصود : "وقال ليفني

وأود هنا أن ألفت انتباه موسكو إلى . هنا هو الحوار مع المنظمات اإلرهابية من مثل حماس وحزب اهللا
لى دولة إسرائيل، هو سياسة كان ينبغي أن إجراء مباحثات مع منظمة كحماس، التي تدعو إلى القضاء ع

  .، حسب تعبير ليفني"التفكير بها
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التي يتهمها الغرب بمحاولة صنع سالح " موقف أكثر صرامة تجاه إيران"ودعا ليفني روسيا إلى اتخاذ 
نحن نرى أنه حدثت في هذه المسألة تغييرات إيجابية  مهمة، إذ نلحظ أن موسكو في : "وقال. نووي

  ".هن باتت تفهم أكثر موقف إسرائيل حيال المسألة اإليرانيةالوقت الرا
، معتبرا أن نقاط االلتقاء في العالقات "إسرائيل تحترم موقف روسيا"في الوقت نفسه أشار ليفني إلى أن 

  .بين روسيا وإسرائيل هي اليوم أكثر من نقاط الخالف
 15/2/2011، نوفوستي

  
  ليات العسكرية من تل أبيب إلى القدس لنقل مجمع الكسرائيليإمخطط : يديعوت .23

على اإلنترنت أمس الثالثاء النقاب ' يديعوت أحرونوت'كشف موقع صحيفة : الناصرة ـ زهير أندراوس
) غليلوت(عن أن وزارة األمن اإلسرائيلية تعمل على خطة ضخمة تتضمن نقل الكليات العسكرية من 

ين جبل المشارف ووادي الجوز وتصل مساحتها إلى قرب تل أبيب إلى القدس المحتلة في منطقة تقع ب
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن جبل المشارف هو امتداد ألراضي قريا لفتا الفلسطينية .  دونما32

  .وبحسب الموقع فإن الخطة الجديدة ستثير المشاكل الجديدة مع السلطة الفلسطينية. المهجرة
 قائلة للموقع اإلسرائيلي إنّه من المتوقع أن يتواجد في الكليات وأضافت المصادر األمنية في تل أبيب

 جندي بشكل دائم، إضافة إلى بناء مكاتب وغرف تعليمية ورياضية وبركة سباحة 1.400العسكرية نحو 
وعلم أن الخطة ال تزال في مراحلها األولية قيد اإلعداد ولم يتم بعد تقديمها إلى وزير . وناد وكنيس
  . باراك ومدير عام الوزارة للمصادقة عليهااألمن إيهود

كما لفتت المصادر إلى أن الخطة تتضمن إقامة الكليات العسكرية جنوب جبل المشارف وتمتد باتجاه 
وأشار الموقع اإلخباري اإلسرائيلي إلى أن المنطقة الواقعة جنوب جبل المشارف هي مختلف . الغرب

ن واألمم المتحدة من جهة أخرى، حيث تدعي إسرائيل أنها تحت عليها بين إسرائيل من جهة، وبين األرد
السيادة اليهودية، في حين تصر األردن واألمم المتحدة على أن المنطقة فلسطينية، في حين أن المنطقة 

عير (عالوة على ذلك، نقل الموقع عن ناطقة بلسان جمعية . الشمالية منها هي مشاع يمنع البناء فيها
نوي، قولها إن الحديث عن منطقة حساسة جدا من الناحية السياسية، حيث أن البناء في ، أورلي )عاميم

هذه المنطقة خارج الخط األخضر، خاصة وأن الحديث عن مؤسسة عسكرية، من شأنه أن يزيد من 
  .خطورة الوضع المركب في القدس، ويدخل في إطار فرض حقائق على األرض

روني عن مصادر في وزارة األمن قولها إن األجهزة األمنية تعمل وفي نفس السياق نقل الموقع االلكت
إلى القدس، وأن بلدية االحتالل في القدس هي التي اقترحت ) غليلوت(على نقل الكليات العسكرية من 

ورغم أن بلدية االحتالل نفت صحة هذه التقارير، إال أن الموقع أكد على أن . منطقة جبل المشارف
ونقل الموقع عن الناطق الرسمي بلسان .  إلى جنوب جبل المشارف في القدس المحتلةعملية النقل ستكون

البلدية إن القدس بجزأيها الشرقي والغربي موحدة وهي العاصمة األبدية للشعب اليهودي، وبالتالي يحق 
  .إلسرائيل البناء في أي مكان تختاره، على حد تعبيره

  16/2/2011، القدس العربي، لندن
  

   2010  في اإلسرائيلي لصادرات السالحطفيفانخفاض : ماركرذي  .24
 قالت صحيفة اسرائيلية امس ان صادرات اسرائيل من االسلحة والتكنولوجيا العسكرية : ا ف ب-القدس 

  . متوقعة استمرار هذا التوجه في السنوات المقبلة2010شهدت انخفاضاً طفيفاً في 
 في مجال الدفاع، ان القيمة النهائية لمبيعات السالح عن مسؤول كبير» ذي ماركر«ونقلت صحيفة 

  .2009 لم تحدد حتى اآلن، لكنها ستشهد انخفاضاً مقارنة بالعام 2010االسرائيلي الى الخارج في 
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 5.6 و2008 بليون في 6.3 بليون دوالر مقابل 6.75 بلغت قيمة مبيعات السالح االسرائيلي 2009وفي 
  .2007بليون في 

ر ان يستمر التراجع الطفيف في صادرات االسلحة حيث ان العقود تمتد عادة لسنوات وان وتوقع المصد
وتعتزم اسرائيل زيادة مبيعات سالحها الى دول رفعت . 2008هذا المجال تأثر باألزمة االقتصادية منذ 

قيا موازنات الدفاع خصوصاً بولندا ودول اخرى في شرق اوروبا وايضا في االسواق اآلسيوية وافري
  .وروسيا

  .وتأتي اسرائيل في مجال تصدير السالح بعد الواليات المتحدة ودول االتحاد االوروبي وروسيا
  16/2/2011، الحياة، لندن

  
   بادخال قوات مصرية الى سيناء لحراسة خطوط الغاز المتجهة اليها تسمح "إسرائيل: "يديعوت .25

فقت على ادخال المزيد من القوات المصرية كشفت صحيفة يديعوت احرونوت عن ان اسرائيل وا: القدس
الى شبه جزيرة سيناء لحراسة منشآت الغاز واالنبوب الذي يوصل الغاز الطبيعي من مصر الى 

  . االراضي االسرائيلية واالردنية
وحسب الصحيفة سيبقى الجنود المصريون في شبه جزيرة سيناء الى أن تهدأ االوضاع وتتمكن قوات 

  .  احتواء اعمال الشغب التي يقوم بها البدو في المنطقةاالمن المصرية من
وهذه هي ثاني مرة تسمح اسرائيل لقوات مصرية بدخول سيناء حيث استجابت اسرائيل في المرة االولى 

  .  جندي3500جزئيا لطلب نائب الرئيس المصري عمر سليمان ادخال 
سكري المرفق بمعاهدة السالم االسرائيلية وقالت ان مرابطة قوات مصرية في سيناء تتنافى والملحق الع

  . المصرية التي تؤكد كون سيناء منزوعة السالح
واشارت الصحيفة الى ان المستويين السياسي واالمني يجريان تقييمات لالوضاع في مصر اذ يخشى ان 

  .ينعكس الوضع الداخلي المصري على محاوالت تسلل عناصر ارهابية الى سيناء
  16/1/2011، اريةوكالة سما اإلخب

  
  من طلبة المدارس المهنية اإلسرائيلية حاولوا االنتحار % 10: استطالع .26

من طلبة المدارس المهنية  % 10 اظهر استطالع رأي جرى في إسرائيل وصف بالمهني ان :الناصرة
اخل ، وهذه النسبة التشمل اعدادا اخرى لم يتم الكشف عنها د2010في إسرائيل حاولوا االنتحار خالل 

  .هذه المدارس
 مدرسة شارك فيه 12اإلسرائيلية فقد جرى االستطالع على " هآرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 

من المشاركين في االستطالع انهم حاولوا االنتحار، كذلك اظهر  % 10 طالب وطالبة، حيث أكد 1200
 % 6,8ذلك فان ما نسبته انهم قبل اسبوعين من هذا االستطالع حاولوا االنتحار، ك % 12ما نسبته 

  .وضعوا خطة لالنتحار
 % 25واضاف الموقع ان ثلث من حاولوا االنتحار تلقوا عالجا طبيا اثر ذلك، في حين ما يقارب 

حاولوا اكثر من مرة االنتحار، وقد توجه العديد من الطلبة خالل االسابيع الماضية وكذلك في فترات 
  . للحديث عن محاولة االنتحارسابقة الى المستشار الخاص في المدرسة

االن "واشار الموقع ان هذا االستطالع ممول من قبل االتحاد األوروبي، حيث اجري على يد البروفيسور 
  مدير الطب النفسي لالطفال في مستشفى شنايدر بالتعاون مع البروفيسورة دانا فليدمن من جامعة " ابتر
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ن هذا االسبوع بعد تفاصيل هذا االستطالع في مؤتمر جمعية بار ايالن في مدينة تل ابيب، حيث سيقدما
الطب النفسي لالطفال والمراهقين، حيث اكد البروفيسور ان هذه النتائج التختلف كثيرا عما يوجد في 

  .المدارس العادية اإلسرائيلية االخرى
  16/2/2011، الغد، عّمان

  
  مقرب من نتنياهو يؤكد قيامه بزيارات عدة إلى دمشق .27

قام “اعلن مالكولم هونالين القيادي البارز في الجالية اليهودية في الواليات المتحدة في القدس انه : قدسال
وقال . لسوريا ولكن من دون ان يكون موفدا من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو” بزيارات عدة

قمت بزيارات “يون االسرائيلي هونالين الذي يعتبر مقربا من نتنياهو في تصريح للقناة الثانية في التلفز
عدة لسوريا، وأنا لم أذهب إلى هناك بصفتي موفدا من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إال أنني تعلمت 

  . ”الكثير عن هذا البلد
ويتولى هونالين منصب نائب رئيس مؤتمر رؤساء أبرز التنظيمات اليهودية األميركية الذي يعقد 

ت متحدثة باسم هذا المؤتمر في واشنطن أعلنت في الثالث من يناير وكان. اجتماعه السنوي في القدس
ونفى هونالين في تلك الفترة ما نشرته . ”التقى الرئيس السوري بشار األسد“الماضي أن هونالين 

. صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن أن زيارته للعاصمة السورية جاءت بصفته موفدا رسميا باسم نتنياهو
لم يطلب مني نتنياهو شيئا وكل محاولة لربطي بنشاط دبلوماسي مع “صريح لهآرتس وقال هونالين في ت

  . ”سوريا ليست سوى تالعب
  16/2/2011، الشرق، الدوحة

  
   أمام مراجعة سياستها اإلقليمية "إسرائيل": خبير إسرائيلي .28

إن إسرائيل قال الخبير في شؤون الشرق األوسط البروفسور عوزي رابي في مقابلة مع روسيا اليوم 
أمام مراجعة سياستها اإلقليمية في ظل ما تعرفه المنطقة من هزات سياسية، مستبعدا في ذلك أن تكون 

  .الواليات المتحدة حليفا استراتيجيا يمكن التعويل عليه في تجاوز األزمات
ورأى رابي أن األوروبيين يفهمون ضرورة التوازن بين تكريس الديموقراطية في مصر وتونس 

. لشرق األوسط بوجه عام وبين إمكانية استغالل القوى األصولية لهذا التوجه وبالتالي تهديد االستقراروا
وقال الباحث إن االتحاد األوروبي ليس قادرا على الضغط على الواليات المتحدة وإسرائيل، إال أن 

 خاصة أن هناك نقاط إسرائيل بالطبع ستضطر في نهاية المطاف على األخذ في االعتبار هذه المواقف،
  .تقاطع كثيرة بين توجهات أشتون وباراك أوباما

وأوضح رابي أن هذا يستوجب من إسرائيل أن تعيد النظر في سياستها الخارجية وفكرة الشرق األوسط 
  . الجديدة

  16/2/2011، روسيا اليوم
  

  "إسرائيل"تقض مضاجع " التهديدات.. "بعد مبارك .29
من احتمالية عدم استقرارها على المستوى ) إسرائيل(زايدت مخاوف ت:  عبد اهللا التركماني-غزة

السياسي واالقتصادي واألمني، بعد سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، األمر الذي يدعوها 
 وفق ما يؤكده محلالن في الشأن اإلسرائيلي تحدثا -مضطرةً بكل تأكيد ألن تزيد من ميزانيتها األمنية

  ". فلسطين"لـ
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لم تكن يوماً ترغب بما آلت إليه األمور ) إسرائيل(ضح الخبير في الشأن اإلسرائيلي وديع نصار أن وأو
في مصر، مشيراً إلى أنها كانت الدولة األخيرة التي أجلت إعالن موقفها من األحداث، بعد حالة من 

  . اإلرباك رافقتها منذ اندالع المواجهات في المدن المصرية
إلسرائيلي بعد إيقانه بأن نظام مبارك سيسقط ال محالة، توجه إلى الحفاظ على الجانب ا: "وقال إن

االتفاقيات الموقعة مع مصر، وحاول تقييم ردة فعل الجيش المصري من هذه االتفاقيات، الذي بدوره أكد 
  ". التزامه بجميع االتفاقيات

كون النظام المصري الجديد منشغالً وأوضح أنه من الناحية السياسية فإن دولة االحتالل متخوفة من أن ي
ما قد يؤثر على ) إسرائيل(في تحقيق استقرار شعبه وتطلعاته، وعدم االهتمام باالستقرار السياسي لـ

  . استقرارها في المنطقة
وبين أن التخوف األكبر يكمن في أن تنسحب مصر من محور االعتدال العربي وتحولها إلى محور 

  ). إسرائيل(منياً وجغرافياً وسياسياً كبيراً على ممانعة، ما يشكل خطراً أ
المتوقع حدوثها بعد موجه التغيير المصرية، أشار ) إسرائيل(وبخصوص المخاوف األمنية التي تخشاها 

إلى أن دولة االحتالل تدرس هذا الوضع من ثالثة محاور، يتضمن أولها خشية حقيقية من تحول الجيش 
وعدم إمكانية االعتماد عليه في أوقات " غير صديق"و أن يكون المصري إلى وضع مناوئ لها، أ

األزمات، منوهاً إلى أن هذا الهاجس يجعلها تبحث عن بدائل عن الجيش المصري لتعزيز االستقرار 
  . األمني االستراتيجي لها

 إن الجيش اإلسرائيلي عمل مؤخراً على تدريب جنوده في تضاريس جبلية يتوافق مع طبيعة: "وأضاف
أي حرب مقبلة مع سوريا أو لبنان، ولكنه لم يدربه منذ عشرات السنوات على جبهة ذات طبيعة 

  ". صحراوية كطبيعة مصر ألنه لم يقلق يوماً بشأنها وهذا يزيد من المخاطر المحدقة به
أما الهاجس الثاني الذي يؤرق الحس األمني اإلسرائيلي فيكمن في خشية سلطات االحتالل من تزايد 

، أو هجرة جماعات غير 1948الت الهجرة الجماعية اإلفريقية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام رح
  . معلومة إليها

حدوثه في أن تصبح شبه جزيرة سيناء ) إسرائيل(فيما رأى نصار أن المحور األمني الثالث الذي تخشى 
ح ممرات وأزقة لتهريب مختلف ، أو أن تصب"منظمات الجهاد العالمي" مكاناً لتجمع -وفق تصورها–

  . أنواع األسلحة إلى قطاع غزة
، قال المحلل في الشأن اإلسرائيلي )إسرائيل(وفيما يتعلق باتفاقيات التسوية التي تحكم العالقة بين مصر و

، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من االنتقاد الذي وجه ضد سياسات مبارك إال أن "ليست في خطر"إنها 
حليفاً أساسياً ) إسرائيل(أن مصر لها مصالح متشعبة مع الغرب الذي يرى فـ"باتت واضحة هناك قناعة 

 على -"في الشرق األوسط ولذلك ال أعتقد أن هناك خطراً بخصوص االتفاقيات ومستقبلها مع االحتالل
  . حد قوله

ياسي المتخصص بالشأن أما فيما يتعلق بالمخاوف االقتصادية التي تخشى منها إسرائيل، بين المحلل السو
اإلسرائيلي أنطوان شلحت أن موجه التغيير المصرية ستؤدي إلى تغيير شامل في المفهوم العسكري 
اإلسرائيلي، والذي بات يعتبر مصر دولة صديقة، األمر الذي سيقود إلى زيادة الميزانية األمنية 

  . اإلسرائيلية
تصادية بينهما ة انسحاب مصر من االتفاقيات االقوأشار إلى أن التخوف اإلسرائيلي نابع من احتمالي

أعلنت أن بدء استغالل الغاز الذي ) إسرائيل: (وباألخص مشروع توريد الغاز المصري إليها، وأضاف
استكشفته قبالة شواطئ أريحا، بحاجة إلى عشر سنوات على األقل، وهذا يجعلها متخوفة من وقف تمديد 

مانات التي قدمتها اإلدارة وحول الض". الغاز المصري إليها ما يجبرها على البحث عن بديل فوري
األمريكية لسلطات االحتالل فيما يتعلق بمستقبلها بعد تغير النظام المصري، أكد أنها ضمانات ال تتجاوز 
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ال أحد يستطيع التكهن باتجاه سير األمور داخل مصر دون أن "، مضيفاً أنه "حبراً على ورق"عن كونها 
  ".يعرف ماهية السلطة القادمة

  15/2/2011، أون الينموقع فلسطين 
  

   97  البحث عن جندي مفقود منذ العاميجددالجيش اإلسرائيلي  .30
 غاي 1997جدد الجيش اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، عمليات البحث عن الجندي المفقود منذ العام 

ور عليه وعقبت والدة الجندي المفقود بالقول إنه لن يتم العث. حفير، وذلك في الجوالن السوري المحتل
  .وأن عمليات البحث ستؤكد أنه ليس موجودا في إسرائيل

، وذلك بعد أن أنهى 1997أغسطس من العام /  آب17 يذكر أن الجندي المشار إليه قد فقدت آثاره في 
  .مناوبته في قاعدة عسكرية تابعة لسالح المدفعية في الجوالن المحتل

لى أن الجيش كان قد أبلغ عائلة الجندي قبل شهر بتجديد  وأشارت التقارير اإلسرائيلية في هذا السياق إ
  .عمليات البحث عن جثته

 وبحسب مصادر في الجيش اإلسرائيلي فإن عملية البحث لم تتجدد بناء على معلومات جديدة، وإنما في 
  .إطار مواصلة البحث

كما . في سالح المدفعية وقال ناطق بلسان الجيش إنه تقرر أن يتم تمشيط الجوالن المحتل من قبل جنود 
صرح مصدر عسكري أن عمليات البحث تتواصل بين الفينة واألخرى منذ أن فقدت آثار الجندي، وليس 

  .فقط بناء على معلومات عينية
  16/2/2011، 48موقع عرب 

  
   19  العديد من سكان العراقيب بالرصاص خالل هدم القرية للمرة الـإصابة .31

اثر اطالق الرصاص المطاطي عليهم من ) االربعاء(عراقيب صباح اليوم اصيب العديد من سكان قرية ال
وتقوم في هذه االثناء بهدم بيوت القرية للمرة , قبل الشرطة االسرائيلية التي اقتحمت القرية صباح اليوم

  . على التوالي19
ة حيث اصيب برصاص,  احد رموز النضال فيا لعراقيب-ومن بين المصابين الشيخ صياح الطوري

مطاطية في يده فيما تقوم جرافات وزارة الداخلية ودائرة االراضي في هذه االثناء بتجريف االراضي 
  ".الكيرن كييمت"تمهيدا لزراعتها باالشجار في اشارة الى مصادرتها لصالح شركة 

 هذا ومنعت الشرطة من الصحفيين اداء واجبهم الصحفي واجبرتهم على الدخول الى المقبرة ومنعهم من
  .االقتراب او تصوير الجرافات واداء واجبهم االعالمي

هذا ويتجمهر العشرات في هذه االثناء من النساء واالطفاء من اهالي العراقيب بعد ان حاصرتهم الشرطة 
ووجهت لجنة الدفاع عن العراقيب نداء استغاثة  .داخل المقبرة وتمنعهم من الخروج من نطاق المقبرة

في ظل البرد القارس حيث فقد االهل بيوتهم وهم االن يحتمون داخل المقبرة بعد ان الغاثة اهالي القرية 
  .إليها الدخول اإلسرائيليةاجبرتهم السلطات 

  16/2/2011، 48موقع فلسطينيو
  

  " فنيةأسباب"سلطات االحتالل تغلق معابر غزة التجارية لـ .32
ابر التجارية المؤدية لقطاع غزة التي  يوم امس المعاإلسرائيليةاغلقت السلطات :  اشرف الهور-غزة 

تعمل باالصل بشكل جزئي، ضمن سياسة الحصار المفروض على السكان منذ ثالث سنوات ونصف 
  .السنة
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وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع ان السلطات االسرائيلية قررت اغالق 
، وذكر انه 'اسباب فنية' شرق مدينة غزة لـ 'كارني'معبري كرم ابو سالم جنوب القطاع، والمطار 

وكانت السلطات االسرائيلية سمحت اول . بموجب العملية سيعاد فتح المعبرين صبيحة اليوم االربعاء
 شاحنة تقل مساعدات وسلعا اضافة الى مواد بناء لصالح 187امس بفتح معبر كرم ابو سالم وادخلت 

  .مشاريع دولية تنفذ في غزة
  16/2/2011ي، لندن، القدس العرب

  
   فلسطينيين في الضفة الغربيةعشرة يعتقل االحتالل .33

، عشرة مواطنين )15/2(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الثالثاء : رام اهللا
  . فلسطينيين بعد اقتحامها عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة

  15/2/2011قدس برس، 
  

   إجراء انتخابات فلسطينية نزيهة دون تحقيق المصالحةاستحالة ":الضميرمؤسسة " .34
لحقوق االنسان أنه ال يمكن إجراء انتخابات مجالس محلية وبلدية، " الضمير"أكدت مؤسسة : رام اهللا

دون توافق وطني يوفر االجواء المناسبة لضمان "تكون شفافة ونزيهة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، 
  ".إجرائها
إن استمرار انتهاك الحريات الشخصية والعامة : "نسخة منه" قدس برس" في بيان مكتوب وصل وقالت

، مشددة على أن إجراء هذه "في األراضي الفلسطينية تجعل من إجراء انتخابات نزيهة أمراً مستحيالً
لك نتيجة سيحرم قطاعات كبيرة في غزة من حقوقهم في الترشح أو االنتخاب وذ"االنتخابات بدون توافق 

  ". استمرار االنقسام
ولكن بعد أن تتوفر "وأعلنت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية دعماها الكامل إلجراء االنتخابات المحلية، 

، مذكرة طرفي النزاع بواجباتهما القانونية والدستورية تجاه "الشروط الالزمة إلجراء انتخابات نزيهة
  .قانونيةالشعب الفلسطيني ومؤسساته الدستورية وال

كاستحقاق "لتركيز الجهد والعمل من أجل انهاء االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية " الضمير"ودعت 
أساسي في مواجهة المخاطر المترتبة على استمرار حالة االنقسام، وانعكاس ذلك على مفهوم النظام 

  ".السياسي الفلسطيني
  15/2/2011قدس برس، 

  
  ليال بشروط" ضيالروي"تشييع الشهيد المقدسي  .35

شيع أهالي بلدة سلوان فجر األربعاء جثمان الشهيد حسام رويضي من :  محمد القيق-القدس المحتلة 
  . مسجد رأس العامود باتجاه مقبرة باب الرحمة في القدس المحتلة وسط تواجد مكثف للجنود

 االحتالل سمحت إن قوات" فلسطين أون الين"وقال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة لـ
لعشرين شخصا فقط من عائلة الشهيد بالمشاركة في تشييع الجنازة وتحديدا في ساعات الفجر األولى 

مضيفا بأن قوات كبيرة من جيش , حيث استعان أقاربه أثناء دفنه بالمصابيح الكهربائية المشحونة
نع مشاركة األهالي في االحتالل حاصرت بلدة سلوان منذ ساعات المساء وأغلقت مداخلها بحجة م

  . الجنازة
يشار إلى أن الشهيد الرويضي قتل على يد مجموعة من المستوطنين المتطرفين بصورة متعمدة قبل 
ثالثة أيام في غرب المدينة المقدسة، األمر الذي يسلط الضوء على ممارسات المستوطنين المحميين من 
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 قتل الشبان واألطفال بدم بارد وحرق المنازل قبل قوات االحتالل ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم عبر
  . والمحال التجارية مصادرة األراضي والعقارات

  15/2/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  اختفاء أثر الكاتب الفلسطيني مهيب النواتي اثر دخوله األراضي السورية  .36
نحو أكثر من شهر، ولم  الصحافي والكاتب الفلسطيني مهيب النواتي دخل األراضي السورية قبل :غزة

تعرف عائلته عنه شيئاً منذ ذلك الحين، ورغم محاولتها االتصال بكل الجهات ذات االختصاص، وتوزيع 
صوره على وسائل اإلعالم وتوجيه مناشدة للرئيس السوري بشار األسد، ودعوة مؤسسات حقوق 

ذلك لم يجد نفعاً، وباءت كل اإلنسان في فلسطين وسوريا إلى بذل جهدها لمعرفة مصيره، إال أن كل 
المحاوالت بالفشل، في وقت تشير العديد من التقارير غير المؤكدة بأنه معتقل لدى األجهزة األمنية 

  .السورية
تروني زار عائلة النواتي في قطاع غزة، لمعرفة خلفيات االختفاء وتوقيته كاالل" إيالف"مراسل موقع 

ع العلم أن األخير وصل إلى سوريا من النرويج التي يقيم وماهية عمل مهيب وسبب زيارته سوريا، م
 أوالد، منذ نحو اربع سنوات، وتبين عائلة النواتي في قطاع 4 أفراد، بنتان و7فيها وعائلته المكونة من 

غزة التي تتواصل بشكل مستمر مع زوجة مهيب في النرويج أنها لم تحصل حتى اللحظة عن معلومات 
  .و مكان وجودهمحددة عن مصير مهيب أ

، التي سيطرت حركة حماس 2007يونيو /ويذكر أن مهيب قد لجأ إلى النرويج بعد أحداث حزيران
خاللها على قطاع غزة، ومن هناك واصل عمله الصحافي، وبدأ باستكمال الجزء الثاني من كتابه 

ترجم إلى اللغة  أصداء كبيرة، و2003، الذي القي الجزء األول منه الصادر عام "حماس من الداخل"
اإلنجليزية، وحسب عائلته فقد توجه إلى سوريا من أجل إجراء لقاءات مع قيادة حماس هناك إلكمال 

  .الفصل األخير من كتابه
في حين أجرت نقابة الصحافيين في غزة اتصاالتها مع اتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة صحافيين بال 

 للكشف عن حقيقة اختفاء مهيب النواتي، ولم يتم التوصل حدود واتحاد الصحافيين السوريين في محاولة
  .إلى أي معلومات عن مصيره

االلكتروني هذا االختفاء " إيالف"ووصف تحسين األسطل عضو نقابة الصحافيين في غزة لموقع 
فقدان مهيب في "بالمحزن لسائر الصحافيين، مشيراً إلى عضوية مهيب في نقابة الصحافيين، وقال إن 

حسب المعلومات الواردة سيؤثر حتماً على أي صحافي يفكر في زيارة سوريا إلجراء مقابالت سوريا 
سنواصل االتصال بالجهات المعنية والضغط إعالميا إلصدار بيانات تذكر المجتمع "وتابع ". خاصة بعمله

  ."العربي والدولي بحالة المفقودين في السجون السرية في سوريا والدول العربية إجماالً
  15/2/2011القدس، فلسطين، 

  
  ويدعو إلى مسيرات شعبية.. "الشعب يريد إنهاء االنقسام"الشباب الفلسطيني يطلق حمالت  .37

إلى االعتصام يوم ' الشعب يريد إنهاء االنقسام': 2بيان رقم : نداء الوطن'دعا بيان حمل اسم : لندن
  . والخليل وأم الفحمالسبت األخير من هذا الشهر في قطاع غزة ورام اهللا ونابلس

نداء 'نسخة منه، أنه قد مر أسبوع على بيان ' القدس العربي'وجاء في البيان الذي وصلت صحيفة الـ 
  .دون أي تعليق أو تصريح صحافي من القيادة السياسية لحركتي فتح وحماس' 1الوطن 

' المهين' الذي وصف بـوأكد البيان على التمسك بالمطالب الشرعية والوطنية من أجل إنهاء االنقسام
والذي ترتبت عليه نتائج هي من أخطر ما مر على القضية الفلسطينية من تطورات ألحقت ضررا بالغا 

  .بالقضية



  

  

 
 

  

            22 ص                                     2058:         العدد       16/2/2011 األربعاء :التاريخ

أن االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي الذي طال '، 'شباب فلسطين'وأضاف البيان، الموقع باسم 
ستمرار، حيث أعاد تعريف القضية الفلسطينية عمره إلى أكثر من خمس سنوات، وال يزال مرشحا لال

  .'بشكل أضر بها، وأن استمراره قد يعني نهاية غير سعيدة لقضية شعب ناضل من أجل حريته طويال
إن االنقسام الفلسطيني أطاح بالهالة الخاصة التي أحاطت بالقضية الفلسطينية كقضية شعب 'وقال البيان 

انة هذه القضية التي نالت ولسنوات طويلة تعاطفا شعبيا ورسميا محتل يتطلع للتحرر ضاربا بهيبة ومك
  .'دوليا

سعيد أبو علي . وأشار البيان الى انه تم إخطار السيد فتحي حماد وزير الداخلية في قطاع غزة، والسيد د
وزير الداخلية في الضفة الغربية، وذلك عبر كتاب رسمي تسلمه كل منهما في مكتبه بالفعاليات وأماكن 

  .التجمع، وطلب منهما توفير الحماية للمتظاهرين وعدم التعرض لهم
كما . كما أشار الى انه سيتم اإلعالن عن أسماء وأرقام هواتف منسقي اللجان في المناطق المذكورة'

 وحتى الخميس 26/02/2011جرى تحديد موعد إقامة خيم االعتصام في كافة المناطق السبت الموافق 
03/03/2011.  

  16/2/2011 العربي، لندن، القدس
  

   العمل في الضفة الغربيةإلى المستوطنات يهجرونفلسطينيون  .38
 بدأ عمال زراعيون فلسطينيون سابقون في مستوطنات يهودية، : )أ ف ب (-الضفة الغربية / طمون

ريق بزراعة الزهور والفراولة في بيوت ابي درغام الزراعية شمال الضفة الغربية، في ما يشكل بداية ط
  .لبدائل عن العمل في المستوطنات االسرائيلية

وفي تأكيد لتصميمه على فصل االقتصاد الفلسطيني عن المستوطنات االسرائيلية، منع رئيس الوزراء 
  .الفلسطيني سالم فياض، الذي كلف االثنين بإعادة تشكيل الحكومة، منتجات المستوطنات

 حظراً رسمياً للعمل في المستوطنات بسبب عدم قدرتها غير ان السلطة الفلسطينية لم تصدر حتى اآلن
  .على توفير فرص عمل بديلة لحوالى ثالثين الف فلسطيني يعملون فيها

صاحب المرزعة، الواقعة في قرية تموم القريبة من مستوطنات ) ابو درغام(وقال محمد حسين بشارة 
  .»نانه اول مشروع من نوعه في فلسطي«شمال نهر االردن، مزهواً 

رئيس الوزراء طلب ان نتوقف عن «، ان )اغسطس(وأضاف ابو درغام، الذي اطلق مشروعه في آب 
  .»الشراء من المستوطنات او العمل فيها

المشروع الذي يعمل فيه ثالثون » تلقينا عشرة آالف دوالر من الحكومة الهولندية الطالق«وأوضح 
  .طة الفلسطينيةشخصاً مشيراً الى انه لم يتلق اي تمويل من السل

). الفلسطينيين(علينا ان نوفر بدائل للعمال «وأضاف صاحب المشروع الذي كان يحمل مسبحة في يده 
  .»انه مشروع اقتصادي ووطني واجتماعي وسياسي

عن ارتياحه لكونه لم يعد مجبراً على النهوض ليالً للوقوف )  سنة30(وأعرب العامل بشار المصري 
  .ري يتحكم في الواصلين الى المستوطناتفي طابور عند حاجز عسك

وقد امضى سنوات من العمل في مستوطنة روي . »ظروف العمل افضل بكثير هنا«ويؤكد العامل ان 
  . دوالراً يوميا19ًالمجاورة لقاء اجر 

من )  سنة45( عاماً امضاها في العمل بستانياً في المستوطنات، منع محمود منصور بني عوده 25وبعد 
تم طردنا من دون ان ننال «وهو يؤكد .  بسبب خالف مع صاحب العمل2009يها منذ العمل ف

  .»تعويضات
معتبراً » كل زمالئي السابقين يرغبون في العمل هنا لكن ال توجد فرص عمل كافية للجميع«: وأضاف

  .انه تم اختياره بسبب خبرته
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طنات، ال يمكن ايجاد عمل لهم جميعاً هناك ثالثين الف عامل فلسطيني على االقل في المستو«وتابع ان 
  .»بين ليلة وضحاها لكن يتعين على السلطة الفلسطينية ان توجد مشاريع مماثلة

 الف فلسطيني يعملون في المستوطنات اليهودية ثلثهم من 32وبحسب وزارة العمل الفلسطينية هناك نحو 
  .دون تصريح عمل اسرائيلي

انها حضتهم على تسجيل اسمائهم لديها للبحث في سبل توفير عمل » فرانس برس«وقالت الوزارة لوكالة 
  .لهم غير انها لم تتلق اال طلبات قليلة

وفي مزرعة اخرى للبيوت المكيفة مختصة في زراعة الفراولة، اعرب عمران بشارة، الذي تم توظيفه 
. ي ميكورا وبيكوت، عن ارتياحه النتهاء وضع هش كان يعانيه في مستوطنت)اكتوبر(في تشرين االول 

وكان رفيقه جهاد ابو عوده يزاول اعماالً صغيرة . »هناك كنت اعمل يوماً وابقى بال عمل يوماً«وقال 
  .في بيكوت وفي بلدة عربية داخل اسرائيل

  16/2/2011الحياة، لندن، 
  

  من األدوية األساسية نفذت من غزة أوائل العام الجاري  % 38":  الصحة العالمية" .39
أكد فرع منظمة الصحة العالمية في القدس المحتلة، وجود نقص في األدوية األساسية : لمحتلةالقدس ا

  .2007التي تحتاجها المستشفيات في قطاع غزة المحاصر منذ عام 
 في المائة، من األدوية 38إن ) 15/2(الثالثاء " قدس برس"وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقته 

، مشيرة إلى أن هذا النقص يؤثر على جميع مرافق وزارة 2011ئل عام األساسية نفذت في غزة في أوا
  .الصحة

 في المائة من خدمات الرعاية 80 في المائة، من خدمات الرعاية الصحية األولية و 40وأوضحت أن 
  .الصحية التي تقدمها المستشفيات في غزة تأثرت نتيجة للنقص الحاد في األدوية

ضا بالسرطان يخضعون لعالج كيميائي في مستشفى الشفاء، وهو أكبر  مري260وأشارت إلى أن هناك 
 من 100المستشفيات في غزة، وان فعالية العالج يعتمد على الجمع بين عدد من األدوية المختلفة، وان 
  . هؤالء المرضى يفتقدون إلى عنصر العالج بسبب النقص في األدوية وبالتالي يعرضهم للخطر

 قسم األورام ذكروا بأن أعداد كبيرة من المرضى ال يتلقون العالج المعتاد ومن وأضافت أن األطباء في
المفترض أن بعضهم لقوا حتفهم، في حين أن آخرين قد حاولوا مغادرة غزة للحصول على العالج في 

  .الخارج
وهو وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها ،إن مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية في مدينة غزة، 

األكبر في قطاع غزة يعاني من نفاذ في المضادات الحيوية، وهذا يعني أنه ال يمكن لبعض األمراض 
  .األساسية، مثل اإلسهال وااللتهاب الرئوي أو عدوى الجلد إيجاد عالج لها

  15/2/2011قدس برس، 
  

  صحة الموقف على تصريحاتي بشأن الدقامسة داللة على "سرائيلإ" اعتراض:  األردنيوزير العدل .40
 قال:  وائل الجرايشة ، نيفين عبدالهادي ، نسيم عنيزات ، وبكر عبيدات           - الدستور   -عمان ، بني كنانة     

ـ  ، في   حسين مجلي األردني  وزير العدل     ان الرد االسرائيلي على تصريحاته      ،"الدستور"تصريح خاص ل
ض مجلي الدخول بتفاصـيل     ورف ".داللة على صحة الموقف    "امس االول حول قضية أحمد الدقامسة هو      

القضية، معتبرا انها قضية مهمة وتحمل مسؤولية كبرى، يصعب التعامل معهـا فـي عجالـة، مكتفيـا                  
  .بالتعقيب على الرد االسرائيلي بهذا الخصوص

من جانبه، قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل االسالمي علي ابو السكر ان االبقاء على احمـد                  
 قرار سياسي اكثر من كونه قانونيا وذلك وفقـا الرتبـاط االردن باتفاقيـة وادي    الدقامسة في السجن هو 
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كما دعا ابو السكر الى مـا        .عربة مع الكيان الصهيوني والتي يلتزم بها االردن اكثر من الطرف االخر           
اسماه بوقف المضايقات التي تتم على الدقامسة داخل السجن ومنع زيارته من قبل االهـل واالصـدقاء                 

  .فتا الى انه تم منع مجموعة من اصدقائه من زيارتهال
من جانبه قال مقرر اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة المهندس ميسرة ملص ان اللجنة التـي شـكلت                   
حديثا برئاسة المحامي رياض النوايسة سيتم توسيعها لتشمل ممثلين عن النقابات المهنيـة واالحـزاب ،                

  .عاليات المطالبة باالفراج عن الدقامسةوانها ستقوم بالعديد من الف
بزيارة الى منزل أحمد الدقامسة في منطقة ابدر في لواء بني كنانـة ، حيـث   " الدستور"الى ذلك ، قامت  

بينت زوجته فاطمة حواتمة وابنه سيف االسالم انه يعاني منذ سنوات من أمراض مزمنة وبحاجة لرعاية                
، 1 في السجون التي تنقل بينها وكان آخرها في سـجن المـوقر              كبيرة ومستمرة وهذا االمر غير متوفر     

منوهين إلى ان االعتصام الذي اقيم امس االول للمطالبة باالفراج عنه تبين من خالله أن االردنيـين لـم          
ينسوا أحمد ولم يمح من ذاكرتهم وبقي حيا فيها، مثمنين موقف وزير العدل حيث قام باالعتصام معهـم                  

اج عنه وأن يعامل معاملة جيدة وتقديم العالج الالزم له وخاصة أنه أجريت لـه عمليـات   للمطالبة باالفر 
  . شهور فقط5قلب مفتوح كان آخرها قبل 

  16/2/2011، الدستور، عّمان
  

   حول الدقامسة باألعمال األردني وتستوضح عن تصريحات وزير العدلالقائم تستدعي "إسرائيل" .41
ة األردنية أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية استدعت اول مـن امـس            أكدت الحكوم :  نبيل غيشان  -عمان  

القائم باألعمال األردني في تل أبيب لالستفسار منه عن تصريحات وزير العدل حسين مجلي المطالبـة                
وأكد مصدر رسمي اردني أن الخارجية اإلسرائيلية طلبـت         . باإلفراج عن الجندي السابق احمد الدقامسة     

تصريحات وزير العدل تعبر عن موقفه وان الحكومـة  «لوماسي األردني الذي اكد أن    إيضاحات من الديب  
  .»لم تبحث في الموضوع ولم يدرج على جدول أعمالها

 16/2/2011الحياة، لندن، 
  

   المصرية سألت حماس بشأن تفجير أنبوب الغاز المخابرات: مصادر فلسطينية .42
عن أن االتصاالت لـم تتوقـف       " الشرق"ثوقة لـ   كشفت مصادر فلسطينية مو    : شاكر الجوهري -عمان

  .بين النظام المصري السابق وحركة حماس , طوال أيام الثورة الشعبية المصرية
وأحد مساعدي رئـيس   , وقالت المصادر إن عدة اتصاالت هاتفية أجراها نائب مدير المخابرات المصري          

انصبت على التمني بعدم حدوث تدخل      " اسحم"مع قادة في حركة     , المخابرات السابق اللواء عمر سليمان    
وأن ال تدخل عناصر فلسطينية من قطاع غـزة إلـى األراضـي             , فلسطيني في الشأن الداخلي المصري    

  .المصرية
بشأن الجهة التي فجـرت أنبـوب       " حماس"وقد وجهت خالل هذه االتصاالت أسئلة حول تصورات قيادة          

  .الغاز المصري إلى كل من األردن وإسرائيل
وأنها ال تتدخل في الشؤون الداخلية      , حرصها على أمن واستقرار مصر    , وفقاً للمصادر , "حماس"أكدت  و

وعلى ذلـك   , ولن تخل بأمن مصر، كما أبدت تفهماً لخصوصية الوضع المصري الراهن          , للدول العربية 
 وأن  ،لمصريةفهي تقدر ضرورة عدم مطالبة الوضع االنتقالي المصري بإجراء تغيير كبير في السياسة ا             

  .مثل اتفاق كامب ديفيد وغيرها, تدخل القيادة االنتقالية في القضايا الكبرى
وكشفت المصادر عن وجود حوار حول ضرورة فتح معبر رفح في الوقت الحاضر بين أحزاب مصرية                

  .والمجلس العسكري األعلى للقوات المسلحة المصرية دون أن يجد ذلك طريقه لوسائل اإلعالم, معارضة
  16/2/2011، الشرق، الدوحة
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  منذ مساء الثالثاءاإلسرائيلية  مبارك في ايالت  حسني:العربمصادر خاصة لموقع  .43
علم موقع العرب ان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يتواجد في مدينـة ايـالت               : سعيد حسنين 

ائرة عامودية حيـث    حيث نزل وحاشيته في احد الفنادق الفخمة في المدينة بعد ان وصلها عن طريق ط              
  .شوهدت الطائرة وهي تحط في ساحة الفندق

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته انه شاهد بالقرب من احد الفنادق الفخمة حركة غريبة ممـا     
اثار فضوله وشاهد تواجدا مكثفا لقوات االمن االسرائيلية التي تحيط بالفندق، باالضافة الى منطاد كبيـر                

واضاف الشخص الذي ادلى لنا بهذه التفاصـيل انـه          . بة التحركات في المدينة السياحية    تم اطالقه لمراق  
طلب منه رجال األمـن تـرك       ) اسم الفندق محفوظ في ملف التحرير     (عندما حاول االقتراب من الفندق      

المكان فورا وعدم السؤال عما يحصل في الفندق، فاتصل بصديق له يعمل في الفندق فابلغه ان الـرئيس                  
  .لمصري المخلوع يقيم في الفندق وانه ال يستطيع االدالء بتفاصيل اضافيةا

وفي اتصال مع الفندق طلبنا رد الناطق الرسمي حول الخبر فحولتنا موظفة البدالة الى موظفة اخـرى،                 
وعندما عرفت مقصدنا طلبت منا االنتظار وبعد حوالي خمس دقائق من االنتظار طلبـت رقـم هـاتف                  

غتنا بان الناطق الرسمي سيتصل بنا، ولكن لغاية اعداد الخبر لم يتصل وفي حال فعل ذلك                الصحيفة، وابل 
  .سنوافيكم برده

الحقاً، أفادت مصادر موقع العرب الموثوقة من داخل الفندق الذي نزل فيه مبارك بحسب المعلومات، ان                
م فيه، وهو فاقد للوعي، فيمـا       الرئيس المخلوع نقل بواسطة نقالة طبية الى داخل الجناح الخاص الذي يقي           

لوحظ بعد ذلك دخول طاقم طبي كبير على الفندق لتقديم العالج له، وبحسب المصادر فإن حتى كتابة هذا                  
  .الخبر، لم يخرج الطاقم الطبي من الفندق

وهذا ما يؤكد أن الرئيس المخلوع قد وصل إلى مدينة إيالت، بحالة حرجة حيث تقوم الطـواقم الطبيـة                   
  .ة إنقاذ حياتهبمحاول

 16/2/2011، 48،فلسطينموقع العرب
  

   بفك حصار غزة في مصر  األعلى تطالب المجلس العسكريالدوليةصدقاء االنسان أمنظمة  .44
الى المجلس االعلـى  في رسالة طالبت منظمة اصدقاء االنسان الدولية يوم امس  :غزة ـ اشرف الهور 

 بفك الحصار المفروض على قطاع غزة والـسماح         للقوات المسلحة المصرية وحكومة تصريف االعمال     
بالحركة الطبيعية على معبر رفح الحدودي الفاصل بين القطاع ومـصر، واطـالق سـراح المعتقلـين                 

  .الفلسطينيين المحتجزين في مصر وتمكينهم من العودة الى بلدهم
طاع غزة يتعرضون   ان سكان ق  'نسخة منه   ' القدس العربي 'وقالت هذه المنظمة في تصريح صحافي تلقت        

، الفتة الى ان االالف     'منذ ستين شهرا لحصار غير مبرر، وال يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي           
من البيوت والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها في القطاع مدمرة بشكل كلي او جزئي وانها بحاجـة             

اخـذ  'انه ينبغي على السلطات المـصرية       واكدت   .الدخال مواد البناء والحديد لترميمها او العادة بنائها       
  .'الحاجات الطبيعية واالنسانية لسكان القطاع بعين االعتبار

  16/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  التوصل إلى صيغة لفتح معبر رفح بشكل منظم يتم قريبا: المصريمصدر بالجيش  .45
تح معبر رفح بشكل منظم،     كشف مصدر رفيع بالجيش المصري عن قرب التوصل إلى صيغة لف          : القاهرة

ـ         ، أن فتح معبر رفح بشكل منتظم       "المركز الفلسطيني لإلعالم  "على أن يتم ذلك في أقرب وقت، مضيفًا ل
  .يحتاج إلى ترتيب أمني محكم، وأن هذا القرار سيكون البداية لفك الحصار عن قطاع غزة
  15/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ن مشعل ويبحثان القضية الفلسطينيةأمير قطر يتلقى اتصاالً م .46

اتصاالً هاتفياً أمس من السيد     قطر،  تلقى حضرة صاحب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير            :قنا-الدوحة
تم خالل االتصال استعراض آخر المستجدات علـى         .خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس      

  .الساحة الفلسطينية
  16/2/2011، الشرق، الدوحة

  
   بتخفيف الحصار على غزة"إسرائيل"ألمم المتحدة تطالب ا .47

 دعت االمم المتحدة مجددا على لسان امينها العام بان كي مون اسرائيل الى تخفيف               -) بترا(-نيويورك  
وقال المتحدث باسم االمين العام لالمم المتحدة ماتن نسيركي فـي           . الحصار المفروض على قطاع غزة    

لماضية ان كى مون  طلب من  وزير الدفاع االسرائيلي ايهود بـارك خـالل                مؤتمر صحفي الليلة قبل ا    
لقائهما اخيرا في نيويورك ضمان حرية مرور االفراد والسلع من والى القطاع، مشيرا الـى أن هنـاك                  

  .الكثير الذى ينبغي عمله بهذا الخصوص خصوصا اعادة بناء االقتصاد الفلسطيني
 16/2/2011، الرأي، عّمان

  
   الفلسطينية االتحاد األوروبي بدعم بناء مؤسسات الدولةالتزامآشتون تجدد ن كاثري .48

جددت ممثلة االتحاد األوروبي العليـا للـشؤون الخارجيـة          :  منتصر حمدان  - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
 هـا خالل لقائ والسياسات األمنية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية البارونة كاثرين آشتون اشتون، أمس،            

التـزام االتحـاد   ، رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية في مدينة البيـرة   . وزير الشؤون الخارجية د   
األوروبي باستمرار دعمه السياسي والمادي من اجل بناء دولة فلسطين مؤكدة أنها ستسعى للعمل علـى                

بأمان واستقرار  األرض ومع جميع االطراف إلحداث تغير جوهري يسمح لكافة شعوب المنطقة بالعيش             
وازدهار، مشيدة باالنجازات التي تحققها السلطة الوطنية، وأهمية متابعة تنفيذ خطة عملها، وبما يـضمن               
بناء دولة فلسطين المستقلة، كما أكدت التزام االتحاد األوروبي في دعم الحقـوق المـشروعة للـشعب                 

  .الفلسطيني
  16/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  2006مذكرةً بفوز حماس عام ..  في الشرق األوسطللثورات الغرب تشجيع من رروسيا تحذّ .49

في الشرق األوسط في أعقاب تلك التي شهدتها        " تشجيع الثورة "حذرت روسيا الغرب مما أسمته      : وكاالت
ودعا وزير الخارجيـة الروسـي       ".نتائج عكسية "مصر وتونس، قائلة إن ذلك التشجيع قد يتمخض عن          

ـ     سيرغي الفر  ضمان تطور مستقر يصب في صـالح شـعوب كـل           "وف إلى تفضيل دعوات للحوار ل
لقـد قامـت    "وقال الفروف في لندن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ويليام هيغ               ".الدول

نمـوذج معـين    "وحذر من محاوالت تشجيع      ".ثورة لدينا في روسيا وال نعتقد أننا بحاجة لثورات أخرى         
لى بلدان أخرى في الشرق األوسط مثل إيران والبحرين قد ترتد آثاره في وجـه الغـرب،                 إ" للديمقراطية

وقال الفـروف   . عن فوز حركة حماس2006مشيرا إلى نموذج االنتخابات الفلسطينية التي أسفرت عام      
 علينا أن ندرك تبعات مثل هذا التشجيع، ال نعتقد أنه من الصواب تشجيع مخططات تحرك بعينها في ما                 "

  ".يتعلق بدول الشرق األوسط
 16/2/2011، 48موقع عرب
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حذر مـن ترسـانة حـزب اهللا        و اعّد الجيش للمواجهة العسكرّية ضّد ايران        اشكنازي:سرائيليإباحث   .50
  وحماس 

قال البروفيسور افي كوبر، المحاضر في جامعة بار ايالن والباحث في : الناصرة ـ زهير اندراوس
ل ابيب ان اعظم انجاز حققه رئيس هيئة االركان السابق، افي اشكنازي، في ت)  السادات-بيغن (مركز 

هو اعادة ثقة المواطنين االسرائيليين في الجيش االسرائيلي باعتباره قوة فعالة وجاهزة للقتال على جميع 
  .الجبهات، وذلك بعد الفشل الذي مني به في حرب لبنان الثانية

ث جديد نشره المعهد على موقعه االلكتروني ان اعظم انجاز وحول شخصية اشكنازي قال كوبر في بح
في اشكنازي هو اصالح وتجديد االيمان العام لدى االسرائيليين في اعلى المراتب بالجيش االسرائيلي، اذ 
انّه ينظر اليه على حد سواء من قبل قوات الجيش االسرائيلي والرأي العام االسرائيلي كمقاتل وقائد 

ء الجيش االسرائيلي من الناحية العملياتية بعد مصائب حرب لبنان الثانية، كما انّه بحسب صريح اعاد بنا
الرصاص 'الباحث قام بتحسين اداء الجيش االسرائيلي في العدوان على غزة، والمسمى اسرائيليا بعملية 

يسور كوبر ولفت البروف. ، وهي عملية ينظر اليها كثيرون على انها ناجحة كحملة عسكرية'المصبوب
الى ان اشكنازي كان ايضا قليل الكالم وحذرا للغاية، الفتًا الى ان العديد من الذين انتقدوه على ذلك 

  .اتهموه زورا وبهتانا بانّه يفتقد للجرأة والهجومية، وهذه نظرة خاطئة للغاية، على حد قول الباحث
ائيلي في مناطق عديدة كان يعاني فيها من وبقيادة الجنرال اشكنازي، تابع الباحث، تحسن الجيش االسر

الكثير من التدريبات، اعادة القوة للقوات : وهذه تشمل. الضعف وذلك من خالل اعادة الممارسات القديمة
البرية والتأكيد على ان وقتها لم يفت، اما من الناحية اللوجيستية فقد منح اشكنازي الجيش المزيد من 

ه دأب للمرة االولى، على دمج قادة القوات البرية والبحرية وضباط القوات االستقالل الذاتي، كما انّ
الجوية في بوتقة واحدة، وهم الذين كانوا معا في كلية القيادة واالركان من اجل تعزيز قدرة الهيئة على 

  .القيام بعمليات مشتركة
 على ضباط التدريب في واشار ايضا الى ان اهتمام اشكنازي خالل السنوات االربع الماضية انصب

قواعد الحرب والقانون الدولي، كجزء من الدورات التدريبية للقادة الضابط في الكتيبة، مضيفًا ان الجيش 
االسرائيلي في عهده وثق التعاون مع وزارة الخارجية االسرائيلية، كما تم التعاون الوثيق مع الحكومات 

يع عمليات جيش االحتالل االسرائيلي، على حد تعبيره، االجنبية والمنظمات الدولية لضمان شرعية جم
وعالوة على ذلك، قال الباحث، كان الموقف حازما ازاء السلوك االخالقي للقادة، فقد اتخذ قرارين 
مهمين باقالة جنرالين من الجيش بسبب التصرف غير االخالقي، وقد قام بكل ذلك، على الرغم من حالة 

اما االنجاز االكبر للجنرال الذي عاد للحياة . مع وزير االمن، ايهود باراكالعداء التي ميزت فترته 
العادية، فيقول الباحث، انّه اعد الجيش االسرائيلي للمواجهة العسكرية مع ايران، دون ان يفصح عن 

  .الخطوات التي اتخذها في هذا المجال
ا على اربع قضايا القت بظاللها السلبية على واليته، القضية االولى تتعلق بعقيدة وركّز الباحث ايض

الجيش االسرائيلي، حيث انتقدت لجنة فينوغراد مفهوم العقيدة التي تبلورت في عهد قائد االركان الذي 
، والتقليل من )القوة الجوية وخاصة(سبقه، الجنرال دان حالوتس بسبب اعتمادها على القوة العسكرية 

بدأ اشكنازي ليكون الرجل المناسب لصياغة مفهوم جديد . المناورةالحاجة الى القوات البرية على 
للعقيدة، عندما يالحظ المرء سلوكه بشأن هذه المساألة الهامة، ومع ذلك، يالحظ انّه كان يتخذ المواقف 

 اعرب اشكنازي عن التزام ال لبس فيه التخاذ قرارات سريعة في 2008من ناحية، في العام . المتناقضة
عركة في اي نوع من المواجهة يخوضها الجيش االسرائيلي، ولكن القرارات في ساحة المعركة ساحة الم

عادة ما تتطلب استخدام عدد كبير من القوات البرية، احقا هو ان ما ارادت هيئة االركان العامة القيام به 
  في الحرب القادمة؟



  

  

 
 

  

            28 ص                                     2058:         العدد       16/2/2011 األربعاء :التاريخ

لية الميجر جنرال غادي ايزنكوت في باالضافة الى ذلك، ذكّر الباحث بتصريحات قائد المنطقة الشما
، وقال ايزنكوت انه في الحرب القادمة الجيش 2008) اغسطس(في آب ' يديعوت احرونوت'مقابلة مع 

ردا على اطالق الصواريخ والقذائف ضد ) استراتيجية الضاحية(االسرائيلي سيقوم بتطبيق ما يسمى 
ميرية اكبر ودون تردد الستخدام القوة العسكرية اسرائيل، ولكن هذه المرة، اضاف ايزنكوت، مع قوة تد

  .غير المتناسبة ضد االهداف المدنية في لبنان، واذا لزم االمر في سورية
ايزنكوت اوضح ان . ووصف مطاردة من قاذفات الصواريخ من قبل القوات البرية بانها محض هراء

بق اعتمادها من قبل اعلى هذا لم يكن مجرد وجهة نظره الشخصية، ولكن االستراتيجية التي س
المستويات العسكرية، وثمة مجال اخر قام فيه اشكنازي بتوجيه رسائل متناقضة تتعلق بتعليم القادة، في 

 ، في رد فعل على تقرير فينوغراد خالل اجتماع للجنة الشؤون الخارجية واالمن بالكنيست، 2007
بر تعليم القادة كشيء اساسي، مشيرا ايضا الى والذي اشار الى الثغرات في هذا المجال، اعلن انه يعت

  .العديد من الخطوات التي اتخذها بالفعل من اجل تحسين تعليم القادة
وفي الوقت نفسه، الجنرال غيرشون هاكوهن، قائد الكليات العسكرية في الجيش، صرح علنا في اواخر 

تاريخ، ونقل عن هاكوهن قوله ان ذلك  انه ال يرى اي فائدة في دراسة النظرية العسكرية وال2007عام 
واضاف الباحث على الرغم من . مثل الحب، فال يعني انّك اذا احببت اصبحت تفهم كل شيء في الحب

بعض التحسينات في تعليم القادة خالل والية اشكنازي، فال مراقب الدولة وال اشكينازي، على ما يبدو 
وبعبارة اخرى، .  العسكرية في كلية الدفاع الوطنيعلى بينة من حقيقة ان من الصعب درس المسائل

حتى لو تخرج معظم كبار القادة من الكلية، فان ذلك ال يعني باي حال من االحوال انّهم باتوا جاهزين 
والعيب الثالث في فترة اشكنازي االعتماد الزائد على المشورة القانونية خالل . للمعركة في الميدان

فتًا الى ان لجنة فينوغراد اعربت عن قلقها ازاء تزايد االعتماد على المستشارين العمليات العسكرية، ال
القانونيين في سياق العمليات العسكرية، وحذرت اللجنة بحق من نقل المسؤولية من ضباط القيادة الى 

ك، سمح المستشارين، ومن اجل منع المستشارين القانونيين من عرقلة القتال، اعتمد عليهم، ولكن مع ذل
لهم بالتعامل فقط مع مقر قيادة الفرقة بدال من لواء او كتيبة المقر، كما هو شائع في بعض الجيوش 

  .الغربية
والعيب الرابع الذي يخيم على فترة اشكنازي له عالقة مع ادائه خالل االستيالء على السفينة التركية 

حيث لم تحصل االستخبارات على المعلومات ، اذ ان االستخبارات العسكرية فشلت فشال مدويا، )مرمرة(
االساسية حول الركاب على السفينة، وان العديد منهم، كانوا من االسالميين المتطرفين، الذين كانوا على 
استعداد للموت خالل المواجهة مع الجيش االسرائيلي، ولفت الباحث ان اشكنازي لم يقم بقيادة العملية 

  .ل اناط المهمة بقائد سالح البحريةبنفسه، كما يتطلب االمر، ب
وخلص الباحث الى القول انّه بشكل عام فترة اشكنازي كانت جيدة، انه يترك وراءه جيشًا اقوى بكثر من 
ذلك الذي استلمه من سلفه حالوتس، الجيش في وضع افضل لردع اعداء اسرائيل ومحاربتهم، بالمقابل 

ي عهد اشكنازي ازدادت، ولكن قوة حزب اهللا وحماس وترسانة يقول الباحث ان قوة الردع االسرائيلية ف
مع . االسلحة التي بحوزتهما باتت تشكل خطرا اكبر من اي وقت مضى على الجبهة الداخلية االسرائيلية

انّهم يعلمون جيدا ان اي اطالق : ذلك، قال الباحث، ان اشكنازي وضع اعداء الدولة العبرية في مأزق
لعمق االسرائيلي، سيدفع الجيش الى معاقبتهم بقسوة بالغة، وبالتالي فان القائد العام لهيئة صواريخ باتجاه ا

الذي شدد على . االركان، الجنرال بيني غانتس، ملزم بان يطور هذا النهج، على حد قول الباحث كوبر
ازي بصوتين متناقضين، مجالين هامين جدا عقيدة الجيش االسرائيلي التشغيلية وتعليم القادة، تحدث اشكن

  .وعليه فان عقيدته في هذين المجالين غير معروفة
  16/2/2011، القدس العربي، لندن
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   أقدامناأوسلو تحت  .51

  عبد الستار قاسم . د
قال أحد أساطين الخداع الوطني، أو السقوط إن شئت، عقب توقيع اتفاق أوسلو إنه سـيلجم المعارضـة،      

يبدو أن  .  إنه سيأتي اليوم الذي يفر فيه من جلده لكي ال يتعرف عليه أحد             وقد رددت عليه في حينه قائال     
آمل أن  . اإلسرائيليين واألميركيين لم يبنوا له مصنع لجم، أو أن لجمه مغشوشة بقدر غشّه لشعب فلسطين              

  .السنين قد علمته أن إرادة الشعوب تعلو فوق الرقاب
ق كل ما ترتب عليه من اتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية          شعب فلسطين سيدوس اتفاق أوسلو بأقدامه، وسيمز      

أما مصنع  . نحن شعب يأبى الذل والمهانة، ويوم الثأر لكرامته وعزته وحقوقه ليس ببعيد           . باريس الحقيرة 
  . اللجم فسيزيله ليتكلم كل فلسطيني بملئ فيه

عصف بالوطن العربي بـبعض     تحاول السلطة الفلسطينية االلتفاف على األجواء التاريخية الجديدة التي ت         
أعلنـت  . التصريحات واألعمال السياسية المخادعة ظنا منها أن هذا الشعب عبارة عن قطعان من البلهاء             

هذا لـف ودوران    . السلطة عن نيتها بإجراء انتخابات سياسية، ومن ثم عن إقالة فياض واستبداله بفياض            
 إنه خداع داخل أوسلو الذي يشكل همـا كبيـرا           .ضمن السياسة األميركية الصهيونية في الضفة الغربية      

  .على كاهل الشعب
فقط يتمثل المخرج بالخروج من دائرة األميركيين والصهاينة، ومن كـل االتفاقيـات المعقـودة معهـم،              

وإن لم تتم اتخاذ خطوات واضـحة       . والعودة بالقضية الفلسطينية إلى راعيها األمين وهو شعب فلسطين        
  .فإن شعب فلسطين ليس بعاجزوعملية بهذا االتجاه 

والمسؤولية ال تقع على عاتق السلطة الفلسطينية فقط، وإنما تمتد لتشمل مختلف الفصائل التـي تكتفـي                 
ثقة الشعب بالفصائل ضعيفة جدا، وإن لم تقم بواجبها الوطني، فإن مصيرها            . بإصدار بيانات تقلق نومها   

  .ما تعتبر منهولها في تونس ومصر . سيكون خلف الشعب وليس معه
  15/2/2011، المستقبل العربي

  
  "استحقاق سبتمبر" .52

  عريب الرنتاوي
: ورد في كتاب التكليف الذي وجهه الرئيس عباس إلى رئيس حكومته المكلف سالم فيـاض مـا يلـي                  

إن الحكومة الجديدة يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزيـة المؤسـسات                 "....
وكان عباس بـذلك    "...القادم) سبتمبر(م دولة فلسطين المستقلة ضمن اإلعداد الستحقاق أيلول         الوطنية لقيا 

كلي أمل في أن الحكومـة      : "يرد ضمناً على كتاب االستقالة الذي رفعه إليه فياض والذي جاء فيه أيضاً            
 التـي حـددتها     القادمة ستحث الخطى وتستنهض كامل الطاقات الستكمال تنفيذ هذا البرنامج واألولويات          

وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة ويسهم في وضع العالم أمام            § موعد مع الحرية  §وثيقة  
المتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتمكين شعبنا مـن تقريـر           § باستحقاق سبتمبر §مسؤولياته للوفاء   

  ".اصمتها القدس الشريف وع1967مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
القادم ، وكل ما يتخذ من خطـوات        ) سبتمبر(نحن إذن على موعد مع الحرية واالستقالل في شهر أيلول           

هذه األيام ، من بينها تغيير الحكومة والحرص على تشكيل حكومة فصائلية جديدة ، وإجراء االنتخابـات      
سوى خطوات تحضيرية ، تندرج في سياق       ، ليس   " تعزيز صمود المواطن فوق أرض الوطن     "المتعددة و 

  .االستعداد لالستحقاق التاريخي المهم
، ما الذي سيتغير    " استحقاق سبتمبر "نحن ال نعرف من أين يأتي هؤالء بكل هذا التفاؤل والثقة بما أسموه              

ل ، أن   هل يكفي على سبيل المثا    "...يوليو"أو تموز   ) أغسطس(ولماذا االعتقاد بأنه سيكون مختلفاً عن آب        
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يقال بأن الحكومة ستكون قد أتمت بناء مؤسسات الدولة واالطمئنان لجاهزيتها حتى يصبح قيـام الدولـة              
) آخرها دولة السودان الجنـوبي (ألم تقم دول من دون أن تكون جاهزة الستحقاق االستقالل          ...أمراً ممكناً 

ألـم يتـأخر قيـام دول       ...س والقطاع التي ال تتوفر على أي من البنى التحتية المتوفرة في الضفة والقد           
كوسوفو بعد عشرين عاماً تقريبـاً مـن        (واستقاللها ، برغم امتالكها لكل مقومات الدولة وبناها التحتية          

  ؟)تفكك يوغوسالفيا السابقة
حتى يصبح أيلول   " نراكم في االجتماع المقبل للجمعية العامة لألمم المتحدة       "هل يكفي قول أوباما لعباس ،       

، ويصبح هـذا الـشهر ، شـهر حريـة الفلـسطينيين واسـتقالل               " موعدا مع الحرية  "القادم  ) رسبتمب(
القادم موعداً نهائياً إلتمام سـنة المفاوضـات المباشـرة وغيـر            ) سبتمبر(هل يكفي أن أيلول     ...دولتهم؟

 الـسنة ،    المباشرة التي اطلقتها الواليات المتحدة والرباعية الدولية ، حتى يصبح هذه الـشهر ، مختـتم               
هل يعتقد هؤالء أن صدور قرار عن الجمعية العامـة          ...موعداً مقدساً ، تشاد بعده مداميك الدولة العتيدة       

أال يزيد عدد الدول التـي تعتـرف بفلـسطين          ...باالعتراف بالدولة الفلسطينية سيفضي إلى نشوء الدولة      
ى دول العـالم أن تعتـرف بدولـة         كم مرة يتعين عل   ..عن مثيالتها التي تعترف بإسرائيل؟    ) دولة( 130

عن " تعويضاً نفسياً "وهل يصبح االعتراف الدولي المتعاظم بدولة فلسطينية افتراضية بديالً أو           ...فلسطين؟
  قيام هذه الدولة على األرض؟

الدولة ليست على مرمى حجر ، وأيلول القادم لن يختلف عن آب أو تشرين االول ، ستمضي أيامه على                   
لمعتاد ، تحت الحصار واالحتالل وفي ظالل االستيطان والعدوان ، وكفى ترويجاً لألوهام             الفلسطينيين كا 

لن تكون هناك دولة فلسطينية في المدى المرئي ، اللهـم إال إذا ارتـضى               ...وإتجاراً بالمكتسبات الوهمية  
قاق فـي أيلـول     ال استح ... وواقعياً على حدود أوسلو    67فريق رام اهللا بإعالن الدولة رسمياً على حدود         

القادم ، في أحسن الحاالت سيكون هناك مزيد من االعترافات بدولة فلـسطينية علـى األرض                ) سبتمبر(
حتـى  ...الفلسطينية ، وغالباً من دون ذكر للحدود أو العاصمة ، ومن دون إشارة لحق عودة الالجئـين                

ـ             ، هـو قـال     " قاق سبتمبر استح"سالم فياض لم يأت على ذكر حق العودة في معرض شرحه وتعريفه ل
والمتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامـة دولـة فلـسطين                "نصاً  

  ". وعاصمتها القدس الشريف1967المستقلة على حدود عام 
لن تكون هناك دولة فلسطينية خصوصا إذا صدقنا الرئيس عباس وأخذنا على محمل الجد ما قالـه فـي                   

لن تجلـو إسـرائيل   "...ال دولة من دون القطاع...ال دولة من دون القدس    : "لمولد النبوي الشريف  خطبة ا 
  .ولن تخلي حماس قطاع غزة لسلطة رام اهللا ، في المدى المنظور أيضاً...عن القدس في المدى المنظور

قله إن جرت   ولن تكون هناك انتخابات في شطري الوطن ، واألرجح أن االنتخابات لن تشمل القدس ، أ               
بمشاركة جميع الفصائل ، يمكن التـساهل فـي موضـوع القـدس إن جـرت االنتخابـات مـن دون                     

 الرئاسية ، وهي ليـست      2005 التشريعية وال انتخابات     2006 ليست انتخابات    2011انتخابات  ...حماس
ة أن   كذلك ، الظرف غير الظرف ، وإسرائيل ليست إسرائيل ، كل ما بمقـدور الـسلط                1996انتخابات  

انتخابات تكرس االنقسام بـدل أن تفـضي إلـى          ...تفعله هو أن تجري انتخابات في الضفة الغربية فقط        
انتخابات بال نـصاب سياسـي إذ تجـري بمقاطعـة حمـاس والجهـاد والـشعبية وفـصائل                   ...إنهائه

لشفافية انتخابات غير شرعية ومطعون في نتائجها سلفاً ، حتى وإن جرت بمنتهى النزاهة وا             ...المعارضة
، ذلك أنها انتخابات بال منافسين ، فريق يزاحم نفسه إلى صناديق االقتراع في انتخابات اللـون الواحـد                   

انتخابات ستذكر الفلسطينيين بانتخابات مجلس الشعب المصري األخير ، والتي كانـت            ...والحزب الحاكم 
  .ام ومجلسي الشعب والشورىبحق ، سبباً جوهرياً في اندالع ثورة الشعب المصري التي كنست النظ

نحن أمام واحدة من أكثر العمليات بؤساً وتهافتاً تلك التي عرفها الشعب الفلـسطيني وحركتـه الوطنيـة           
إنها تـداعيات   ...إنهم يتخبطون في ارتباكاتهم وارتكاباتهم    ...إنهم يصرفون الوقت ويقطّعونه   ...المعاصرة

إنها أعراض وعـوارض فقـدان      ..ار االستيطان زلزالي مصر وتونس ومأزق فشل المفاوضات واستمر      
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الراعي والسند في القاهرة وقد أفقدت القوم القدرة على التركيز واجتراح المبادرات الجادة والجدية ، إنه                
التعلق بالحبال الواهية وخيوط العنكبوت وقشة الغريق ، التي قد تصبح ذات نهار تونسي أو مـصري ،                  

  .القشة التي قصمت ظهر البعير
  16/2/2011، لدستور، عّمانا

  
   الستحقاقات التغييرالمفقودةاالستجابة  .53

  هاني المصري
بعد رياح وعواصف التغيير العاتية التي هبت في المنطقة العربية، وبعد أن أطاحت بنظام زين العابـدين             
بن علي في تونس، ونظام حسني مبارك في مصر، وفي ظل التداعيات الحاصلة فعال لهـذه األحـداث                  

عظيمة، والتداعيات المحتملة لها في عموم المنطقة؛ لما تدل عليه بأن مرحلة الموات العربي قد شارفت                ال
مرحلة أصبح الحاكم العربي    . على االنتهاء، ومرحلة إمساك الشعوب العربية بزمام األمور بيدها قد بدأت          
  .فيها يخاف المواطن، بعد أن خاف المواطن من الحاكم طوال عشرات السنين

بعد هذه التطورات التي ستفتح اآلفاق الرحبة أمام القضية الفلسطينية، وجدنا أن االسـتجابة الفلـسطينية                
الستحقاقات التغيير معدومة، بل ومعاكسة أيضا، واإلجراءات التي اتخذت حتى اآلن كأنها تحاول أن تحد               

  .منها ال أن تتفاعل معها
أدوات عمل جديدة، وإلى أشخاص جدد، فال ينفع التعامـل          نحن أمام مرحلة جديدة، بحاجة إلى سياسات و       

مع هذه المرحلة بنفس الطريقة السابقة، فبدال من النظر بإيجابية إلى عودة الروح إلى األمـة العربيـة،                  
ودخول مصر وتونس مرحلة الشعوب المتحضرة، وسقوط خرافة االسـتقرار؛ وجـدنا القلـق والحـذر             

سقوط أنظمة حليفة، سيد الموقف في أروقة القيادة الفلـسطينية، وبـدال   والهروب إلى األمام، ربما بسبب    
من المسارعة لفتح الخيارات والبدائل أمام الفلسطينيين القادرة على فتح الطريق المغلق الذي وصلت إليه               
المفاوضات، حيث أوصلت الفلسطينيين إلى وضع كارثي؛ بدليل تعميق االحتالل وتوسـيع االسـتيطان              

  .وصال والحصار واالنقسام السياسي والجغرافيوتقطيع األ
التي أوضحت أن التنازالت الفلسطينية المجانية وصلت       " الجزيرة"وبدال من أخذ العبر من فضيحة وثائق        

إلى حد خطير للغاية، مع أنها لم تصل إلى توقيع اتفاق لحسن الحظ، بعد كل ما سبق ذكره، وجدنا القيادة                    
ة القديمة سياسة السير وراء أوهام المفاوضات والحل الـذي علـى األبـواب،              الفلسطينية تتشبث بالسياس  

وأحيت الدعوة االنفرادية إلجراء االنتخابات، وتغيير الحكومة، وكأن تغيير األشخاص هو المطلوب فقط،             
  .وليس تغيير النهج والسياسات واألدوات أوال

  كيف كانت االستجابة الفلسطينية إلحداث التغيير؟
مت الدعوة إلى انتخابات محلية، وهذه خطوة إيجابية غير أنه ينقصها الحرص الجـدي علـى أن                 لقد ت • 

تكون االنتخابات في الضفة وغزة، وهذا يقتضي أال يقرها طرف لوحده ويكتفي بدعوة الطـرف اآلخـر         
  .لاللتحاق به؛ ما يدل على عدم رغبته حقا بهذا االلتحاق

سبتمبر القادم باعتبارهـا  /نتخابات رئاسية وتشريعية قبل شهر أيلول  ولقد تمت الدعوة أيضا إلى إجراء ا      • 
مع إسقاط انتخابات المجلس الوطني المتفق عليها في جلسات حـوار           . اآللية التي يمكن أن تنهي االنقسام     

القاهرة، على أساس أن االنتخابات هي بديل الورقة المصرية التي طارت بعد سقوط نظام حسني مبارك،                
  .الورقة إلدارة االنقسام وعجز عن تطبيقها رغم ذلك؛ بسبب الفيتو األميركي اإلسرائيلي عليهاالذي قدم 

كيف يمكن تنظيم االنتخابات العامة في ظل وجود الخالفات الكبيرة وحكومة في الضفة وأخرى في غزة،                
تعامل مـع نتـائج     وبدون اتفاق وطني على القواسم المشتركة وقواعد اللعبة الديمقراطية، وعلى كيفية ال           

االنتخابات، خصوصا في ظل وجود االحتالل الذي يلعب دورا رئيسيا، الذي يمكـن أن يمنـع إجـراء                  
  .االنتخابات، ويمس بحريتها ونزاهتها، ويصادر نتيجتها إن لم ترق له
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في وقـت ال يحتَمـل فيـه المـزاح،          " مزحة"إن هذه الدعوة التي تشكل هروبا إلى األمام، إما أن تكون            
وخصوصا إن الحديث يجري عن تأجيل المسائل الخالفية إلى ما بعـد االنتخابـات، رغـم أن بعـض                   

أو تكون مناورة؛ هدفها الضغط على حماس لقبول المـشاركة فـي            . الخالفات الجوهرية يمس المنظمة   
يمقراطية االنتخابات، والظهور بمظهر المستجيب الستحقاقات رياح التغيير التي تهِب بقوة وتُلح على الد            

  ".خارج الصحن"واالحتكام إلى الشعب، أو إلهاء الجميع بلعبة االنتخابات وما يعنيه ذلك من تغميس 
أو أنه قرار جدي يستهدف إنقاذ نظام أوسلو السياسي قبل تداعيات التغيير في المنطقة، وقبل أن ينهـار                  

جلس وطني، وبعد أن انتهت فترة      كليا بإعطائه مسحة من الشرعية، بعد أن طال الزمن على عقد آخر م            
والية الرئيس ووالية المجلس التشريعي، ولو تحقق ذلك على صهوة إجراء انتخابات في الضفة الغربيـة              
لوحدها ما سيزيد االنقسام انقساما؛ ألن قطاع غزة لن يشارك بها، كما لن يشارك بها جمهـور حمـاس                   

لضفة الغربية، وكما سيرفضها الشعب الفلسطيني في       والجهاد والجبهة الشعبية وقطاع من المستقلين في ا       
الخارج الذي أهمل لمدة طويلة والذي أصبح يبحث عن طريق آخر وممثل حقيقي وفاعل له، خـصوصا                 
أن االنتخابات تجرى تحت االحتالل وبعد التجربة السابقة التي لم يتم فيها االعتراف بنتائج االنتخابـات؛                

  .سوى إلى التهلكةفال تقود مثل هذه االنتخابات 
كما تمت استقالة صائب عريقات من مهمته كمسؤول لدائرة المفاوضات على خلفية تسرب الوثائق من               • 

، أي ألنها أصبحت ملك الجمهور، وليست االستقالة كجزء من عملية مراجعـة             "قناة الجزيرة "مكتبه إلى   
والتنازالت التي قدمت على طريقها،     " تالحياة مفاوضا "ومحاسبة شاملة بسبب اإلخفاقات المستديمة لخيار       

الذي قدمه عريقات لإلسرائيليين في الحملة الدعائية البائسة الستقطابهم بقوله          " االعتذار الشهير "وال بسبب   
  ".إنه خيب أملهم:" لهم

إن اإلقدام على تغيير الحكومة، التي لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي، يطلق حالة من التنافس على                 
اصب الوزارية مع استمرار السير وراء أوهام رؤية الدولة للنور في شهر أيلول القـادم، رغـم أن                  المن

" دولـة "الدالئل تشير إلى أن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون في ظل المعطيات الراهنة هو                 
يبرمان أو  على جزء من الضفة الغربية يصغر أو يكبر مساحتها حسب أي خطة ستقرها إسرائيل، خطة ل               

  .غيرهم..خطة موفاز أو ديسكين أو
كل هذا يجري في ظل االنتهاكات المتواصلة لحقوق اإلنسان والحريات العامة التي وصلت إلـى حـد                 • 

منع التظاهرات لإلعراب عن التضامن مع ثورة الشعب المصري، واسـتمرار االعتقـاالت والفـصل               
  .التحريضيةالوظيفي، وإغالق المؤسسات، والحمالت اإلعالمية 

ما يجري في الضفة يجري في قطاع غزة بنموذج آخر يتناسب مع الظروف الخاصة فيه، حيث شهدنا                 • 
القمع واالعتقاالت ومنع التظاهرات المؤيدة للثورة المصرية إلى أن انتصرت، ومنع االختالط والحفالت             

ديال وزاريا أبقته سـريا حتـى       والنوادي واألرجيلة للنساء، وشاهدنا كيف أجرت حكومة هنية المقالة تع         
تخطئ حماس إذا لم تتعجل بالمصالحة اآلن رهانا على أن التطـورات الجاريـة فـي                . تتجنب الفضيحة 

فالفلسطينيون ال يمكن أن يقللوا من الخسائر، ويعـاظمون مـن الفـرص             . المنطقة ستصب في صالحها   
  .واألرباح ما لم يكونوا موحدين

  كفى
لة الجارية في الضفة وغزة، والشروع فورا في حوار وطني شامل للبحـث             إن المطلوب وقف هذه المهز    

في الخيارات والبدائل عن طريق المفاوضات المغلقة، والبحث في كيفية مواجهة التحديات والمخـاطر،              
خصوصا مع استعداد خطة الحكومة اإلسرائيلية ضرب قطاع غزة واستكمال تطبيق المشاريع العدوانيـة              

توسعية العنصرية في الضفة الغربية، وأيضا بلورة إستراتيجية جديدة قادرة على النهوض            االستيطانية وال 
  .بالشعب الفلسطيني مجددًا، وتوحيد قواه وفعالياته وطاقاته وإبداعاته وقدراته وإرادته
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وعلى رأس المهمات، بل المهمة المركزية التي يجب اإلمساك بها، هي الـدعوة إلـى إجـراء وتنظـيم          
إلجرائهـا  " وليس كرفع عتب  "ات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وخارجه، والسعي الجدي          انتخاب

إن إعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير علـى أسـاس ميثـاق            . في كل مكان يتواجد فيه الفلسطينيون     
  .سرائيليةوطني جديد يستلهم كل ما هو إيجابي من الميثاق الذي تم إلغاؤه استجابة للشروط األميركية واإل

إن بناء المنظمة يجب أن يسبق أي مهمة أخرى؛ ألنها محل إجماع، وألنها قادرة علـى أسـاس ميثـاق                    
وإستراتيجية جديدين على استنهاض عناصر القوة الفلسطينية جميعها مرة واحدة، وبعد إحيـاء المنظمـة     

وس والعبـر، ووضـع     يجب على المنظمة الموحدة القوية مراجعة التجربة الماضية، واستخالص الـدر          
السلطة في مكانها الطبيعي لخدمة البرنامج الوطني، وأن تكون أداة من أدوات المنظمة، وشـق طريـق                 

  .آخر بديال عن طريق اتفاق أوسلو الذي ينتمي إلى مرحلة انتهت
إذا لم تسرع القيادة واألحزاب والفصائل والشخصيات الوطنية بالحوار الوطني الشامل الذي يقدر علـى               

  .ق طريق النصر، عليهم أن يستريحوا ويفسحوا المجال أمام قيادات وأشكال عمل جديدةش
إن رياح التغيير تنذر كل من ال يقدم على التغيير بأنه سيتم تغييره، وليتذكر الجميع تجربة ثورتي تونس                  

  !!ومصر، واآلتي أعظم
 15/2/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
   من كامب ديفيدالمصري الموقف .54

  عبد الرحمن الراشد
استعجلت القيادة العسكرية المصرية فأصدرت بيانها الذي أكد على احترام المعاهدات والمواثيق الدوليـة              
التي وقعتها مصر، وبه أسكتت الدعوات المطالبة بإلغاء اتفاق كامب ديفيد فور إسقاط الـرئيس حـسني                 

ت من أي من األطراف الثورية أو الموالية لها بما فيها الجماعات            ولم تصدر اعتراضا  . مبارك وحكومته 
  .المعارضة لها

  فلماذا فعلت القيادة العسكرية ذلك حتى قبل أن تكمل الثورة يومها الثاني؟
ال بد أن الليلة التي غادر فيها مبارك قصر الرئاسة كانت إسرائيل قد رفعت حالة الطوارئ واسـتنفرت                  

السياسية الغربية ترقب الحدث، وألن المجلس األعلى للقوات المسلحة المـصري           المؤسسات العسكرية و  
ربمـا كـانوا    . يضم قادة يعرفون تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد والتزاماتها كانوا يعرفون خطورة الصمت           

حريصين على عدم إعطاء ذريعة لإلسرائيليين لفتح جبهة في منطقة منزوعة السالح في وقـت ينـشغل                 
أيضا كان اإلعالن الرسمي بالتزام مصر يعفيها غـدا         . صري بمهام حماية الداخل المضطرب    الجيش الم 

من مسؤولية أي خرق لالتفاق قد يحدث بشكل فردي من الجانب المصري أو ربما من تدبير جماعـات                  
  .تريد توريط مصر الثورة في معركة مبكرة مع إسرائيل

 مع تل أبيب هدأت من قلقها، فإن العالقة مـع إسـرائيل             ورغم أن البيان التطميني واالتصاالت الهاتفية     
وفـي رأي أحـد المعلقـين       . واتفاقية كامب ديفيد ستبقى قضية مؤجلة إلى ما وراء االنتخابات الموعودة          

اإلسرائيليين أن المؤسسة المصرية أكبر من كل الثورات وقـادرة علـى اسـتيعاب الـصدمات، أي إن                  
 والعالقة ستستمر رغم أن النداءات من داخل مصر وخارجها ستزداد؛           السياسة الخارجية لمصر لن تتغير    

  .تطالب بموقف مصري معاد إلسرائيل بما يحتمل الموقف من تصعيد سياسي وتراجع في االلتزامات
وقبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين ويتم انتخاب مجلس الشعب بعد نصف عام من اآلن، ستبقى القيادة                 

وخالل األشهر الفاصلة ستواجه مواقف صـعبة،       . القرار األخير حتى ذلك الحين    العسكرية هي صاحبة    
مثال هناك بارجتان إيرانيتان تريدان عبور قناة السويس هذا األسبوع، فهل سيعترض طريقهما؟ األرجح              

م ستقو. إسرائيل بدورها تعتزم بناء جدار مع مصر لمنع المتسللين فهل ستعارضه القاهرة؟ بالتأكيد ال             . ال
 كمـا   -السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رغم اعتراض حماس عليها فهل سيكون هناك دور مصري              
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ماذا سيكون موقف الحكومـة المـصرية المؤقتـة والقيـادة           .  توفيقي؟ مستبعد ذلك   -كان في الماضي    
  .العسكرية لو شنت إسرائيل حربا جديدة على غزة؟ هذا تحد حقيقي ال ندري له جوابا

صر العديد من التحديات الخارجية وأي قرار تتخذه سيصبح له تبعات صعبة داخليا وخارجيـا،               ينتظر م 
ومع أنه لم ترفع في الثورة المصرية أي مطالب أو احتجاجات في الشؤون الخارجية فإن مواقف الدولـة                  

يـادة  إن أقصى ما يمكـن أن تفعلـه الق        . ستلقي بظاللها على الشارع وستثير االحتجاجات في كل جمعة        
السياسية والعسكرية هو االمتناع عن الظهور مع القيادات اإلسرائيلية حتى تحصل على دعـم أو منـع                 

هذا هو الفارق بين حكم الفرد وحكم المؤسسة حيث كان مبـارك            . شعبي، كقرارات برلمانية تلزمها بذلك    
قيادة الخوض فـي أي     في مصر الجديدة لن يكون سهال أن تقرر أي          . لوحده يقرر ويتحمل تبعات مواقفه    

  .شأن حيوي دون الحصول على موافقة شعبية
  16/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   غانتس المليئةاالركانطاولة رئيس  .55

  يوآف ليمور
بعد االحتفاالت، التهاني، العناقات والتوديع لرئيس االركان المنصرف غابي اشكنازي، يعقد بني غانتس             

ساعة ونصف تقرر لهذه الجلسة، التي سـيعرض        .  في أول جلسة عمل    اجتماعا اللوية الجيش االسرائيلي   
  .فيها رئيس االركان العشرين نظرته الفكرية بالنسبة للجيش االسرائيلي

غانتس سيتحدث عن التغييـرات فـي الـشرق         . أقواله، كما يمكن االفتراض ستتناول كل النقاط االساس       
وعن التحدي الجديد الذي تفرضـه علـى الجـيش          االوسط، التي ذروتها في الثورة الشعبية في مصر،         

الحاجة الى توزيع آخر للميزانية وتركيز مختلف للجهود االستخبارية، في فحص امكانيـات             : االسرائيلي
  .  من فرقة وحتى فيلق–اقامة اطر جديدة 

ولكـن بالواجـب    (ببرنامجها النووي والمساعي الحباطه ليس بـضربة عـسكرية          : وهو سيعنى بايران  
، وبالمساعي المتعاظمة لتوسيع نفوذها في المنطقة، مـع التـشديد           )ازي لتأكيد هذا الخيار اكثر ايضا     المو

  . على لبنان وغزة
وسيتحدث غانتس عن مكانها المركزي في المحـور الـذي          . سوريا هي االخرى ستذكر، على أي حال      

المـسنود بتقـدير   (فه يؤدي من طهران الى بيروت وعن دورها في االرهاب، ولكنه سيواصل موقف سل    
  ". االخيار"الذي يعتقد بان اتفاق السالم يمكنه أن بنقل سوريا الى جانب ) شعبة االستخبارات

الـصلة الوثيقـة    . امس التقى مع نظيره االمريكي    . رئيس االركان الوافد سيتناول الواليات المتحدة ايضا      
ي في االيام التي يهـب فيهـا علـى          ستبقى ليس فقط كضمانة ليوم ماطر، بل اساسا كجهاز تسخين امن          

  .  دبلوماسي–واشنطن برد سياسي 
: الى جانب هذه التحديات الخارجية، سيكون غانتس مطالبا بالنظر الى الداخل، الى الجـيش االسـرائيلي               

وبقـدر  ) 35اف  (الحفاظ على التدريبات والمخزونات االحتياطية، تسريع المشاريع، عقد اتفاقات التسليح           
  . رة خطة جديدة متعددة السنين تدعم ماليا وتصمد في وجه الهزات االقتصادية بلو–كبير 

رئيس االركان العشرين سيرغب في الحفاظ على نسبة التجنيد العالية الى المسار القتالي، بل وان يقلص                
لكفـاح  زيادة عدد أبناء المدارس الدينية الذين يتجندون، او على االقل ا          : عدد غير المتوجهين الى الخدمة    

  . خدمة وطنية ذات مغزى) والعرب(في سبيل ان يمارسوا هم 
كما أن غانتس سيسعى الى االبقاء على الجيش االسرائيلي في قلب االجمـاع، بعيـدا عـن العواصـف                   

وهو سيشطب قضية الوثيقة، ويرفع فورا الى مـصادقة وزيـر الـدفاع             . السياسية، بل والشخصية ايضا   
ناقص مساعد رئيس االركان الى أن يستكمل فحص مراقب الدولة فـي            (لت  التعيينات العسكرية التي أج   

  ).قضية هيرباز
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الشكل الذي  : من يعتقد أن الطبيعة المريحة لغانتس ستجعله مستعبدا للسياسيين من المتوقع أن يخيب ظنه             
م لنـا   غانتس مجرب بما فيه الكفاية كي يعرف بانه ملـز         . عين فيه يعفيه من رد الجميل بل ومن الديون        

ينبغي االمل بان يكون هو رسميا، وأيضا مـستقال، ذا رأي،           . فقط، نحن المواطنين، ولمرؤوسيه، الجنود    
  . ان يكون له، ولنا، الحظ في أن يسير مع األخيار–شجاع ومتزن، واالهم 

  "سرائيل اليومإ"
 15/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .56

  

  
  16/2/2011االتحاد، ابو ظبي، 

    


